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Про надання iнформачii щодо
лепутатiв Бучанськоi селищноi
ради п'ятого скJIиканн;I

на виконання
iнформацii щодо

Вашого запиту Ns04-08/2/34б5 вiд
депутатiв Бучанськоi селищноi

21.07,202lp. про надання
ради п'ятого скJIикання

Iовlдомляемо наступн ,е.

м
округа п.I.п. piK нар. ocBlTa члон партii Мiсце роботи Висунl,то

Nsl
таможтriй
Олександр
васильовлtч

l975 серсдця "захttсникiв
Вiтчизни"

приватний
пiдприелrець саIчlовис\,вання

N92
Яцук Семен
нirсонович l 9з5 серсдня

тсхнiчна позапартiйний приватшrй
пiдгtрисптець са},IовIIсування

N93
Лисенко IBaH
Грrrгорови.r 196,| вища ГП "Пора"

приватнкй
пiдrrрлrсп,tець

ГП "Пора"

м4 Бслоруrсов Анатолiii
Валерiйович l9б,l в[lща пп "нсну"

заст.д{р.
ТОВ"Техпромсервiс

лтд,
саJ\lовисування

Nq5
Крав.ryк Олексалдр

Петрови.r l958 вицц по:ипартiйний лiкар Бучанськоi
полiклiнiки самовисyваннrI



Ns
()Kpyl,a п l.п. plK llap. ocBlтa член партii Мiсце роботи Висуцчто

Ngб
Чечило Андрiй
Володимrrровrrч

l9,7-] вища
пп

"Батькiвщина"
дир. ТОВ "Правтракс"

блок Пп "юлii
ТиNIошенко"

Nq7
Барткiв Iгор
степанович

l974 вища ГП "Пора"
приватний

пi.щtрлrсллець
ГП "Пора"

N!8 олексюк Василь
Павлови.r

|9,74 вIIща по:rапартiйниir лир. ТОВ "Правник" самовисування

Ns9
остапа Свiтлана

вiталiiвна
l967 BItщ:l по:запартiiiниii

керiвник прес-с.тry,Nби
YrcpaiHcbKoi
BcocBiTHboi

Коорлиначiйноi Ради

ГП "Пора."

Np 10
Гайдай Олег

О:rександрович
l962 вища по:rапартiйниir

вrIIIтель lрпiнськоi
YKpaiHcbKoi гiмназiТ

са}IовисYвання

Nq 1l Длq,нь Гашна
Ярославiвна

l950 середня по:хtпартiйна
го,rова ЖПК
"Ябцyнька"

самовисування

Ns 12
Палаllарlчк Олег
Володилrирович

l9,72
середньо

тсхнiчна
по:ппартil:iшпi

нач,дiльницi Jф2

Бучанського )ДЖКГ
самовисування

Ns l3
Мельник Петро

михаirловrrч
l 946 вIrща позапартiiiниii

вчитель Бучанського
iHTepHary

саý{овисування

N9 14
Крижова Марiя

Пстрiвна
1949 l*

.11gц fiпрgдноi
партii

секретар Бучаноькоi
селищноi радл

са]чtовItсування

Jф 15
KpaB.reHKo Тетяна

Петрiвна
l956 в}Iща .rцен спу l ,,f;i"?;i;Н.,, | пагтiя СПУ

Ns lб
Всрес Наталiя
Олександрiвна

l 952
сgредня
спсцiаль

на

ч-псн Партii
пролtисловцiв i

пiдпрtrсltцiв

соцiальний прцiвник
управлiння

соц.захисlу насслення
саNtовисуванн.я

N9 17
OcirraHoB Музсфер

шамседtrнович
l963 вища

ч"тен Партii
промисловчiв i

пiдприсlчtчiв

приватний
пiдприемець

саillовнсуванн,я

Jф l8
свiтrицький Василь

мшколайович
l9-53 вища

ч:rен партii
нсну

г;riнленер ЗАТ | .u"oun.yuorn*"Мелiорmр" 
I

Ns l9
Корж lýlиTpo
Сергiйович

1970 середня по:ипартiйний
cтoJu{p ВАТ "Бiшtцька

меблева {пбрим"
блок "За.lесrт},

владi "

Na 20
жаловага Анатолiй

стспанович
l957 вища позапартiйний

рскгор Украiнськоrо
ryлrанiтарноrо

iнстиryту
са}Iовисуванн.я

Ný 21
ялrненко Михайло

IвановиT
l949 вища

член Партii
захисникiв
пенсiонерiв

Украiни

лиректор ТОВ
"Аквотех"

самовисувitння

N9 22
Шев.ryк СвгеН

вiльял,tович
l9-59

середня
сшецiдrьна

член партiii

"Батькiвщина"

голова кооперативу
"Клпн"

саýrовисуванн.я

2



член партrl Мiсце роботи Висун1,,тоNs
округа

п.I.п plк пarp. освlта

дир. Дквпгх
"Продсервiс"

поjliтш.ша партiя
промлrсловцiв i

пiдlршемцiвN9 23
Рпбц,н Вiталiiл
Володиlчrирович

l96l вцща
член Партii

пролtисловчiв i
пiлlрислtuiв

Ns 24
Архипенко

свiтлана Павлiвна
l913 ссрсдьо-

течнi.tна
ч.тсн ГП
"Пора"

iнспеrсгор з

опiку-нських питань
Бучансьtсоi сслицпtоi

Dади

са}rовисYванн,я

N9 25
Тарнавський
ВолодlллtIтр

володишrирович

l954 вIIца
член партii
"захисникiв
Вiтчи:lки"

пенсlонер самовисування

прttватнлtй
пiдпрлrслtець

са\,1овIIсYвzlння
Ns 26

Гейдаров Алi
шабzлнович

|962
ocBlIa

середнrI
по,ип:lрпинии

.шен партii
нсну длtр. "Агробyдпостач" са\,1овlIсYвання

Ns 27
Перехрст Анатолiй

володrrлrrrровrгt
l96t) вица

J\ъ 28
Карпснrсо A;rTa

васипiвна
l 978 внща

члсн ГП
"Пора"

юр[tст Бучанськоi
селrrlJs{оi радц

ГП "Пора."

Ns 29
Григорусь Млrкола

Павлович
1957 вища

.rueH партii
"Наролшй

рух"

приватнлrй
пi.щrрлrс,l,rець

са\tовIIсування

N9 З0
Скидан Свiтлана l rus+
В'я.rеслазtвна 

1

вищil
член партii

uБютu дир. ТОВ "Орол" блок "БЮТ"

ч-тен партii
"Батькiвцшна"

конс_чльтант
засry-пника гоjIови

Киiвськоi О,ЩА

блок полiт.партii
"БютuN9 3l

Вашр Наталiя
василiвна

l980 вища

М.l ?? KoB&reHKo Сергiй l l9c,,
Микол;йовиT 1

Серелlrьо l член спу
спсцlаlыIа |

безробiтний самовисувttння

Nq 33
Мiсяць Ярслав
Анато;riйовтлч

l98l вища
члсн ГП
"Пора"

студент
нацiонального
чнiверситеry

вrп,трiшнiх справ

ГП "Пора"

N9 34
Мароща_К | 1978

Олексiшлр lллч l

l .rлен Соцiал-
l..вища | демократrr,шоt
l парпt

год.бухг, ТОВ "фiрма
"Перелrога-ТБМ"

блок ЦП 
uБЮТ"

Ns 35
Боброва Маргарита l tssr

Миrсо.rаiвка l

rtсзакirtче l позапаптiйна
на виIIIа l

фонд державного
лtайка Украtни

блок "За чесну
Bjlfuý"t

Пiдстава: Ф. 11, опис
Ф. 1l, опис

Начальник архiвного

1, справа
1, справа

вiддiлУ

|23,7,
1238,

арк.
арк.

13_

'-'l,

|,7.

Iгор БАРТКIВ

Вик. Архипенко С.П
(04597) 48864


