
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 територіальної організації Радикальна Партія Олега Ляшка 
(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 

Вихованець 

Дмитро 

Степанович 

 05.11.1958 

с. Лосятин 

 Кременецький 

р-н 

Тернопільська 

обл. 

України 

Вища безпартійний енергетик 

КП 

"Почаївський 

комбінат 

комунальних 

послуг" 

с. Лосятин 

 Кременецький р-н 

Тернопільська обл. 

Перший кандидат 
Перший 

кандидат 

29.09.2020 35 відсутня відсутня 

2 

Фотан Марія 

Степанівна 
 02.12.1965 

с. Лосятин 

 Кременецький 

р-н 

Тернопільська 

обл. 

України 

середня 

спеціальна 
безпартійна  

тимчасово не 

працює 

с. Лосятин 

 Кременецький р-н 

Тернопільська обл. 

4 1 

29.09.2020 35 відсутня відсутня 

3 

Вихованець 

Олексій Степанович 
 27.03.1971 

с. Лосятин 

Кременецький 

р-н 

Тернопільська 

обл. 

України 

середня 

спеціальна 
безпартійний  

тимчасово не 

працює 

с. Старий Почаїв 

Кременецький р-н 

Тернопільська обл. 

3 1 

29.09.2020 35 відсутня відсутня 

4 

Васілевська 

Галина 

Григорівна 

 17.03.1973 

с.Старий 

Олексинець 

Кременецький 

р-н 

Тернопільська 

обл. 

України 

дві вищі безпартійна вчитель 

ОЗПочаївськ

а ЗОШ 1-3 

ступеня 

м. Почаїв 

Кременецький р-н 

Тернопільська обл. 

1 1 

29.09.2020 35 відсутня відсутня 

5 

Мірецький Іван 

Миколайович 
 02.07.1964 

с.Дудин 

Бродівський 

 р-н 

Львівська обл. 

України 

вища безпартійний 

с

тарший 

майстер 

виробничого 

навчання 

ДНЗ 

"Почаївськи

й ВПУ" 

м. Почаїв 

Кременецький р-н 

Тернопільська обл. 

2 1 

29.09.2020 35 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 

Крамарук Микола 

Іванович 
 27.09.1950 

с.Комарівка 

   Кременецький 

р-н 

Тернопільська 

обл. 

України 

середня 

спеціальна 
безпартійний  пенсіонер 

м. Почаїв 

   Кременецький р-н 

Тернопільська обл. 

3 2 

29.09.2020 35 відсутня відсутня 

7 

Наконечний 

Віталій 

Миколайович 

 29.04.1987 

с. Борщівка 

   Кременецький 

р-н 

Тернопільська 

обл. 

України 

середня 

спеціальна 
безпартійний водій 

КП 

"Почаївський 

ККП" 

с. Борщівка 

   Кременецький р-н 

Тернопільська обл. 

4 2 

29.09.2020 35 відсутня відсутня 

8 

Вихованець Надія 

Андріївна 
 28.07.1972 

с. Сарий. Почаїв 

   Кременецький 

р-н 

Тернопільська 

обл. 

України 

середня 

спеціальна 
безпартійна  

тимчасово не 

працює 

с. Сарий. Почаїв 

   Кременецький р-н 

Тернопільська обл. 

3 3 

29.09.2020 35 відсутня відсутня 

9 

Пилипчук Петро 

Васильович 
 12.07.1976 

с.Ридомиль 

   Кременецький 

р-н 

Тернопільська 

обл. 

України 

середня 

спеціальна 
безпартійний  

фізична особа 

підприємець 

м. Почаїв 

   Кременецький р-н 

Тернопільська обл. 

4 4 

29.09.2020 35 відсутня відсутня 

10 

Придатко 

Людмила 

Петрівна 

 03.02.1973 

с. Розтоки 

   Кременецький 

р-н 

Тернопільська 

обл. 

України 

середня 

спеціальна 
безпартійна  

тимчасово 

не працює 

с. Розтоки 

   Кременецький р-н 

Тернопільська обл. 

2 3 

29.09.2020 35 відсутня відсутня 

11 

Васілевський 

Володимир 

Петрович 

 18.10.1971 

с.Старий 

Олексинець 

   Кременецький 

р-н 

Тернопільська 

обл. 

України 

середня 

технічна 
безпартійний  

тимчасово 

не працює 

м. Почаїв 

   Кременецький р-н 

Тернопільська обл. 

2 2 

29.09.2020 35 відсутня відсутня 

12 

Крамарук Надія 

Михайлівна 
 13.11.1947 

с.Комарівка 

   Кременецький 

р-н 

Тернопільська 

обл. 

 

України 

середня 

спеціальна 
безпартійна  пенсіонер 

м. Почаїв 

   Кременецький р-н 

Тернопільська обл. 

 

1 2 

29.09.2020 35 відсутня відсутня 

13 

Вихованець Марія 

Тимофіївна 
 13.01.1959 

м.Почаїв 

   Кременецький 

р-н 

Тернопільська 

обл. 

України 

середня 

спеціальна 
безпартійна  

тимчасово не 

працює 

с. Лосятин 

   Кременецький р-н 

Тернопільська обл. 

4 3 

29.09.2020 35 відсутня відсутня 

14 

Бєлік Максим 

Вікторович 
 27.12.1991 

с. 

Кальніболота 

Новоархангел

ьськийкий р-н 

Кіровоградськ

а обл. 

України 

середня 

спеціальна 
безпартійний  

тимчасово не 

працює 

с. В. Кунинець 

   Кременецький р-н 

Тернопільська обл. 

4 5 

29.09.2020 35 відсутня відсутня 

15 
Фотан Василь 

Михайлович 

 

 18.09.1962 

с. Рокосово 

   Хустський р-н 

Закарпацька 

обл. 

України 

середня 

спеціальна 
безпартійний  

тимчасово 

не працює 

с. Лосятин 

   Кременецький р-н 

Тернопільська обл. 

1 3 

29.09.2020 35 відсутня відсутня 

16 
Придатко Іван 

Григорович 
 03.07.1970 

с.Раславка 

   Кременецький 

р-н 

України 
середня 

спеціальна 
безпартійний слюсар 

КП 

"Почаївськи

й ККП" 

м. Почаїв 

   Кременецький р-н 

Тернопільська обл. 

1 4 

29.09.2020 35 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) 

Тернопільська 

обл. 

17 

Прийма Сергій  

Михайлович 
 18.06.1987 

с. Ланівці  

  Борщівський 

р-н 

Тернопільська 

обл. 

України 

середня безпартійний  
тимчасово 

не працює 

с. Гори 

Стрийовецькі  

  Тернопільський р-н 

Тернопільська обл. 

1 5 

29.09.2020 35 відсутня відсутня 

18 

Прийма Олена 

Юріївна 
 15.05.1989 

м.Тернопіль 

Тернопільська 

обл. 

України 

середня безпартійна  
тимчасово 

не працює 

с. Гори 

Стрийовецькі 

   Тернопільський р-н 

Тернопільська обл. 

2 4 

29.09.2020 35 відсутня відсутня 

19 
Рязанов 

Олексій 

Васильович 

 29.03. 1960  

с.Залужжя 

   Шумський р-н 

Тернопільська 

обл. 

України 

професійн

о технічна 
безпартійний  пенсіонер 

с.Залужжя 

   Шумський р-н 

Тернопільська обл. 

2 5 

29.09.2020 35 відсутня відсутня 

20 

Маршалок Оксана 

Степанівна 
 13.11.1953 

С. Рахтич 

Дрогобицький 

р-н 

Львівська обл. 

України 

середня 

спеціальна 
безпартійна  пенсіонер 

м. Тернопіль 

Тернопільська обл. 
3 4 

29.09.2020 35 відсутня відсутня 

21 

Деркач Володимир 

Олександрович 
 05.02.1998 

с. Лосятин 

   Кременецький 

р-н 

Тернопільська 

обл. 

України 

середня 

спеціальна 
безпартійний тракторист 

КП 

"Почаївський 

ККП" 

с. Лосятин 

   Кременецький р-н 

Тернопільська обл. 

3 5 

29.09.2020 35 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 


