
Форма № 3 

 
Перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року 

(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення) 

ВІДОМОСТІ 

про зареєстрованих кандидатів на посаду ________Почаївського_________ міського голови 

(згідно з назвою міста) 

 

№ 

з/п 

Прізвище,  

власне ім’я  

(усі власні імена), 

по батькові  

(за наявності) 

Усі попередні 

прізвища, власні 

імена, по батькові та 

дати їх зміни 

кандидатом 

Число,  

місяць, рік 

народження 

(дд.мм.рррр) 

Місце 

народження 

Грома-

дянство 
Освіта Партійність 

Посада 

(заняття) 
Місце роботи 

Місце 

проживання 

Код 

політичної 

партії 

Суб’єкт висування 

кандидата 

(назва місцевої 

організації політичної 

партії або 

самовисування) 

Дата прийняття 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом  

(дд.мм.рррр) 

Номер 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом 

Відомості про 

наявність чи 

відсутність 

судимості 

(наявна або 

відсутня) 

1 Бернацький Олег 

Васильович 

 15.09.1969 с.Бугаївка 

Червоноармійс

ький р-н 

Рівненська обл. 

України вища безпартійний директор ПП 

«Юридична 

фірма 

«Адвокат і 

Закон» 

м.Київ  самовисування 29.09.2020 42 відсутня 

2 Бойко Василь 

Сергійович 

 07.12.1970 с.Людвище 

Кременецький 

р-н 

Тернопільська 

обл. 

України вища безпартійний Міський 

голова 

Почаївська 

міська рада 

м.Почаїв 

Кременецький р-н 

Тернопільська 

обл. 

351 Тернопільська обласна 

організація політичної 

партії «Слуга народу» 

29.09.2020 43 відсутня 

3 Доманський 

Анатолій Іванович 

 05.05.1957 с.Старий 

Почаїв 

Кременецький 

р-н 

Тернопільська 

обл. 

України вища безпартійний Завідуючий 

господарство

м 

КОГПА 

ім.Тараса 

Шевченка 

с.Старий Почаїв 

Кременецький р-н 

Тернопільська 

обл. 

364 Тернопільська обласна 

організація політичної 

партії «Довіра» 

29.09.2020 44 відсутня 

4 Залевська Надія 

Яківна 

 19.05.1961 с.Лосятин 

Кременецький 

р-н 

Тернопільська 

обл. 

України професійн

о-технічна 

безпартійна сільський 

голова 

Лосятинська 

сільська рада 

с.Лосятин 

Кременецький р-н 

Тернопільська 

обл. 

136 Тернопільська обласна 

організація політичної 

партії «За майбутнє» 

29.09.2020 45 відсутня 

5 Іванюк Олег 

Петрович 

 20.11.1962 м.Кременець 

Кременецький 

р-н 

Тернопільська 

обл. 

України вища безпартійний директор Філія 

«УкрПольвет» 

м. Почаїв 

Кременецький р-н 

Тернопільська 

обл. 

 самовисування 29.09.2020 46 відсутня 

6  Паляниця Тарас 

Михайлович 

 24.12.1991 м.Почаїв  

Кременецький 

р-н 

Тернопільська 

обл. 

України вища Член ВО 

«Свобода» 

заступник 

директора з 

господарськи

х питань 

Тернопільськи

й обласний 

центр 

комплексної 

реабілітації 

с.Комарин 

Кременецький р-н 

Тернопільська 

обл. 

22 Тернопільська обласна 

організація ВО 

«Свобода» 

29.09.2020 47 відсутня 

7 Сороківський 

Володимир 

Віталійович 

 05.04.1981 м.Почаїв 

Кременецький 

р-н 

Тернопільська 

обл. 

України вища Член ПП 

«Українська 

галицька 

партія» 

керуючий ТВБВ 

№10019/043 

філія 

Тернопільськог

о обласного 

м.Почаїв 

Кременецький р-н 

Тернопільська 

обл. 

219 Тернопільська обласна 

організація політичної 

партії «Українська 

галицька партія» 

29.09.2020 48 відсутня 

                                         
 У разі якщо особа протягом останніх п’яти років до дня виборів змінювала прізвище та/або власне ім’я, та/або по батькові, зазначаються усі попередні прізвища, власні імена, 

по батькові та дати їх зміни кандидатом. Наприклад, до 14.09.2016 року – Петренко Марія Анатоліївна, до 12.06.2018 року – Брунь Марія Анатоліївна 

 



управління АТ 

Ощадбанк 

8 Степанюк Людмила 

Вікторівна 

 12.10.1985 с.Гранівка 

Радивилівськи

й р-н 

Рівненська обл. 

України вища безпартійна сільський 

голова 

Лідихівська 

сільська рада 

с.Лідихів 

Кременецький р-н 

Тернопільська 

обл. 

177 Тернопільська обласна 

партійна організація 

політичної партії «Наш 

край» 

29.09.2020 49 відсутня 

9 Шатківський 

Валерій Глібович 

у 27.09.1966 м.Почаїв 

Кременецький 

р-н 

Тернопільська 

обл. 

України вища безпартійний  Фізична особа-

підприємець 

м.Почаїв 

Кременецький р-н 

Тернопільська 

обл. 

 самовисування 29.09.2020 50 відсутня 

10 Трачук Олег 

Ігорович 

 06.06.1990 м.Кременець 

Тернопільська 

обл. 

України вища безпартійний юрист ТОВ 

«Кременецьке 

молоко» 

м.Кременець 

Тернопільська 

обл. 

169 Тернопільська 

територіальна організація 

Радикальної Партії Олега 

Ляшка 

29.09.2020 51 відсутня 

 

Голова 

Почаївської міської територіальної виборчої 

комісії 

   Б.Касаткін 

(назва територіальної виборчої комісії)  (підпис)  (ініціал імені та прізвище) 

 МП 
   

Секретар 

Почаївської міської територіальної виборчої 

комісії 

   К.Коломієць 

(назва територіальної виборчої комісії)  (підпис)  (ініціал імені та прізвище) 

 
 

"01" жовтня 2020 року 


