
Форма № 2 

Перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року 
(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення) 

ВІДОМОСТІ 

про зареєстрованих кандидатів у депутати 

Почаївської міської ради , 
(Верховної Ради Автономної Республіки Крим, назва обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) 

включених до єдиного виборчого списку 

Тернопільської обласної організації політичної партії «Наш край» 
(назва місцевої організації політичної партії у називному відмінку) 

 

Порядков

ий номер 

кандидата 

у єдиному 

виборчом

у списку 

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 

Перший кандидат 

або номер 

територіального 

виборчого 

округу, до якого 

віднесено 

кандидата в 

депутати 

Порядковий 

номер 

кандидата у 

відповідному 

територіаль-

ному 

виборчому 

списку (крім 

першого 

кандидата) 

Дата прийняття 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом у 

депутати 

(дд.мм.рррр) 

Номер 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом 

у депутати 

Відомості 

про 

наявність чи 

відсутність 

судимості 

(наявна або 

відсутня) 

Відомості про 

наявність чи 

відсутність 

заборгованості зі 

сплати аліментів 

на утримання 

дитини (наявна 

або відсутня) 

1 

Остапчук Микола 

Вікторович 
 22.05.1977 

м. Кременець 

Кременецький 

р-н 

Тернопільська 

обл. 

України 

вища безпартійний  

фізична 

особа-

підприємець 

м. Почаїв 

Кременецький р-н 

Тернопільська обл. 

перший кандидат 
перший 

кандидат 

27.09.2020 31 відсутня відсутня 

2 
 

Гонтарук 

Михайло 

Андрійович 

 

 

 

20.11.1972 

м. Почаїв, 

Кременецький 

р-н 

Тернопільська 

обл. 

України 
 

 

загальна 

середня 

 

безпартійний 
 

 

фізична 

особа - 

підприємець 

м. Почаїв, 

Кременецький р-н 

Тернопільська обл. 

 

 

1 

 

 

1 

27.09.2020 31 відсутня відсутня 

3 

Фарина Олексій 

Іванович 
 09.06.1975 

    м. Почаїв 

Кременецький 

р-н 

    

Тернопільська 

обл. 

України 

професійно-

технічна 
безпартійний  

тимчасово 

не працює 

    м. Почаїв 

 Кременецький р-н 

    Тернопільська обл. 

1 

 

2 

 

27.09.2020 31 відсутня відсутня 

4 

Остапчук Оксана 

Миколаївна 
 16.11.1973 

м. Почаїв, 

Кременецький 

р-н 

Тернопільська 

обл. 

України 
загальна 

середня 
безпартійний продавець 

фізична 

особа-

підприємець 

Кравчук 

В.М. 

м. Почаїв, 

Кременецький р-н 

Тернопільська обл. 

1 3 

27.09.2020 31 відсутня відсутня 

5 

Дутчак Ольга 

Іванівна 
 04.07.1960 

   м. Почаїв 

Кременецький 

р-н 

  Тернопільська 

обл. 

України 

вища безпартійна вчитель 

опорний 

заклад 

Почаївська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

   м. Почаїв 

 Кременецький р-н 

  Тернопільська обл. 

 

1 4 

27.09.2020 31 відсутня 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. 
 Відомості про наявність/відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з 

дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, зазначаються згідно із заявою кандидата в депутати, яка подається під час реєстрації. 

 



Порядков

ий номер 

кандидата 

у єдиному 

виборчом

у списку 

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 

Перший кандидат 

або номер 

територіального 

виборчого 

округу, до якого 

віднесено 

кандидата в 

депутати 

Порядковий 

номер 

кандидата у 

відповідному 

територіаль-

ному 

виборчому 

списку (крім 

першого 

кандидата) 

Дата прийняття 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом у 

депутати 

(дд.мм.рррр) 

Номер 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом 

у депутати 

Відомості 

про 

наявність чи 

відсутність 

судимості 

(наявна або 

відсутня) 

Відомості про 

наявність чи 

відсутність 

заборгованості зі 

сплати аліментів 

на утримання 

дитини (наявна 

або відсутня) 

6 

Зарівняк Алла 

Вікторівна 
 13.09.1980 

с.Лідихів 

Кременецький 

р-н 

Тернопільська 

обл. 

України 
професійно-

технічна 
безпартійна  

тимчасово 

не працює 

м. Почаїв 

Кременецький р-н 

Тернопільська обл. 

1 5 

27.09.2020 31 відсутня відсутня 

7 

Чорнобай Любов 

Іванівна 
 07.07.1962 

 с. Комарівка 

Кременецький 

р-н 

Тернопільська 

обл. 

 

України 

професійно-

технічна 
безпартійна 

виконуючий 

обов’язки 

завідуючого 

відділення 

соціальної 

допомоги 

вдома 

Кременецьк

ий 

територіальн

ий центр 

соціального 

обслуговува

ння (надання 

соціальних 

послуг) 

 м. Почаїв 

Кременецький р-н 

Тернопільська обл. 

 

2 1 

27.09.2020 31 відсутня відсутня 

8 

Штогрин Руслан 

Петрович 
 30.05.1976 

 с.Ковилівка 

Новотроїцький 

р-н 

Херсонська  

обл. 

України 

вища безпартійний 
головний 

інженер 

Почаївський 

ККП 

  м. Почаїв 

Кременецький р-н 

  Тернопільська обл. 

2 2 

27.09.2020 31 відсутня відсутня 

9 

Цісар Олександр 

Володимирович 
 25.05.1979 

м. Почаїв 

Кременецький 

р-н 

Тернопільська 

обл. 

України 
професійно-

технічна 
безпартійний 

різноробочи

й 

Почаївський 

ККП 

м. Почаїв 

Кременецький р-н 

Тернопільська обл. 

2 3 

27.09.2020 31 відсутня відсутня 

10 

Сірик Валентин 

Олексійович 
 28.05.1966 

с.Бокшин  

Гощанського 

р-н 

Ровенська 

обл. 

України 
професійно-

технічна 
безпартійний  

фізична 

особа-

підприємець 

м. Почаїв  

Кременецький р-н 

Тернопільська обл. 

2 4 

27.09.2020 31 відсутня відсутня 

11 

Гичка Людмила 

Миколаївна 
 18.11.1975 

с.Лопушно 

Кременецький 

р-н 

Тернопільська 

обл. 

України 

професійно-

технічна 
безпартійна 

медична 

сестра-

анестезистка 

Комунальне 

некомерційн

е 

підприємств

о«Почаївськ

а РКЛ» 

м. Почаїв 

Кременецький р-н 

Тернопільська обл. 

2 5 

27.09.2020 31 відсутня відсутня 

12 

Крамарук Марія 

Яківна 
 10.11.1966 

с.Комарівка 

Кременецький 

р-н 

Тернопільська 

обл. 

України 
професійно-

технічна 
безпартійна 

завідуюча 

магазину 

фізична 

особа-

підприємець 

Диня Ю.Я. 

м. Почаїв 

Кременецький р-н 

Тернопільська обл. 

2 6 

27.09.2020 31 відсутня відсутня 

13 

Степанюк 

Ярослав 

Вікторович 

 29.05.1980 

 с. Лідихів 

Кременецький 

р-н 

Тернопільська 

обл. 

України 

вища безпартійний  аспірант 

 с. Лідихів 

Кременецький р-н 

Тернопільська обл. 

3 1 

27.09.2020 31 відсутня відсутня 

14 

Горпинюк 

Микола 

Васильович 

 19.05.1965 

 с. Старий 

Тараж 

Кременецький 

р-н 

Тернопільська 

обл. 

України 

професійно-

технічна 
безпартійний 

сільський 

голова 

Старопочаївсь

ка сільська 

рада 

 с. Старий Почаїв 

Кременецький р-н 

Тернопільська обл. 

3 2 

27.09.2020 31 відсутня відсутня 

15 

Гудима Людмила 

Дмитрівна 
 25.07.1973 

с. Лідихів 

Кременецький 

р-н 

Тернопільська 

обл. 

України 
професійно-

технічна 
безпартійна 

медична 

сестра 

Почаївська 

обласна 

психоневрол

огічна 

лікарня 

с. Лідихів 

Кременецький р-н 

Тернопільська обл. 

3 3 

27.09.2020 31 відсутня відсутня 



Порядков

ий номер 

кандидата 

у єдиному 

виборчом

у списку 

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 

Перший кандидат 

або номер 

територіального 

виборчого 

округу, до якого 

віднесено 

кандидата в 

депутати 

Порядковий 

номер 

кандидата у 

відповідному 

територіаль-

ному 

виборчому 

списку (крім 

першого 

кандидата) 

Дата прийняття 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом у 

депутати 

(дд.мм.рррр) 

Номер 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом 

у депутати 

Відомості 

про 

наявність чи 

відсутність 

судимості 

(наявна або 

відсутня) 

Відомості про 

наявність чи 

відсутність 

заборгованості зі 

сплати аліментів 

на утримання 

дитини (наявна 

або відсутня) 

16 

Зубкевич 

Мирослава 

Володимирівна 

 06.09.1988 

с. Будки 

Кременецький 

р-н 

Тернопільська 

обл. 

 

України 

вища безпартійна 

завуч, 

вчитель 

української 

мови та 

літератури 

НВК 

«Будківська 

ЗОШ І-ІІ 

ступенів-ДНЗ» 

с. Будки 

Кременецький р-н 

Тернопільська обл. 

 

3 4 

27.09.2020 31 відсутня відсутня 

17 

Мамчур Сергій 

Миколайович 
 23.10.1968 

с. Лідихів 

Кременецький 

р-н 

Тернопільська 

обл. 

 

України 

вища безпартійний слюсар АДС 

Державне 

підприємство 

«Кременецьке 

управління з 

постачання та 

реалізації 

газу» 

с. Лідихів 

Кременецький р-н 

Тернопільська обл. 

 

3 5 

27.09.2020 31 відсутня відсутня 

18 

Чиж Наталія 

Дмитрівна 
 28.12.1981 

м. Почаїв 

Кременецький 

р-н 

Тернопільська 

обл. 

 

України 

професійно-

технічна 
безпартійна 

оператор 

заправної 

станції 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальніст

ю «ВОГ 

РІТЕЙЛ» 

с. Старий Почаїв 

Кременецький р-н 

Тернопільська обл. 

 

3 6 

27.09.2020 31 відсутня відсутня 

19 

Олійник Григорій 

Михайлович 
 14.06.1946 

с. Устечко 

Кременецький 

р-н 

Тернопільська 

обл. 

 

України 

професійно-

технічна 
безпартійний 

інженер по 

експлуатації 

приміщень 

та споруд 

ДНЗ 

“Почаївське 

вище 

професійне 

училище 

№21” 

с. Лосятин 

Кременецький р-н 

Тернопільська обл. 

 

4 1 

27.09.2020 31 відсутня відсутня 

20 

Кужіль Іван 

Захарович 
 07.10.1977 

с. Ридомиль, 

Кременецький 

р-н 

Тернопільська 

обл. 

України 
професійно-

технічна 
безпартійний  

фізична 

особа-

підприємець 

с. Ридомиль, 

Кременецький р-н 

Тернопільська обл. 

4 2 

27.09.2020 31 відсутня відсутня 

21 

Василенко 

Наталія Іванівна 
 14.10.1988 

с. Старий 

Тараж 

Кременецький 

р-н 

Тернопільська 

обл. 

 

України 

професійно-

технічна 
безпартійна 

сестра 

медична 

(палатна) 

інфекційног

о відділення 

Комунальне 

некомерційн

е 

підприємств

о 

«Почаївська 

РКЛ» 

с. Старий Тараж 

Кременецький р-н 

Тернопільська обл. 

 

4 3 

27.09.2020 31 відсутня відсутня 

22 

Гладковський 

Олексій Федорович 
 04.09.1970 

с. Ридомиль, 

Кременецький 

р-н 

Тернопільська 

обл. 

України 
професійно-

технічна 
безпартійний  

тимчасово 

не працює 

с. Ридомиль, 

Кременецький р-н 

Тернопільська обл. 

4 4 

27.09.2020 31 відсутня відсутня 

23 

Гнепа Наталія 

Іванівна 
 20.01.1981 

смт.Міжгір’я 

Міжгірський  

р-н 

Закарпатська 

обл. 

 

України 

професійно-

технічна 
безпартійна 

медична 

сестра 

Комунальне 

некомерційн

е 

підприємств

о 

«Почаївська 

РКЛ» 

м. Почаїв 

Кременецький р-н 

Тернопільська обл. 

 

4 5 

27.09.2020 31 відсутня відсутня 

24 

Скиба  

Іван Васильович 
 26.04.1963 

с. Лосятин 

Кременецький 

р-н 

Тернопільська 

обл. 

 

України 

професійно-

технічна 
безпартійний  

тимчасово 

не працює 

с. Лосятин 

Кременецький р-н 

Тернопільська обл. 

 

4 6 

27.09.2020 31 відсутня 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 


