
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 
Тернопільською обласною організацією політичної партії «Українська галицька партія» 

(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 Сороківський 
Володимир 
Віталійович  

 

05.041981 м. Почаїв 
Кременецьког
о р-н 
Тернопільська 
обл. 

України вища Член УГП Керуючий   м.Почаїв 
ТВБВ 

№10019/043 
філії 

тернопільськ
ого 

обласного 
управління 

АТ 
ощадбанку 

м. Почаїв 
Кременецького р-н 
Тернопільська обл. 

Перший номер Перший 
номер 

27.09.2020 36 відсутня відсутня 

2 Форманюк 
Оксана 
Миколаївна  

14.07.1991 м. Почаїв 
Кременецьког
о р-н 
Тернопільська 
обл. 

України середня  безпартійна кухар кафе «Золота 
підкова» 

м. Почаїв 
Кременецького р-н 
Тернопільська обл. 1 1 

27.09.2020 36 відсутня відсутня 

3 Гладун  
Світлана 
Михайлівна   

26.02.1982 м. Почаїв 
Кременецьког
о р-н 
Тернопільська 
обл. 

України середня 
спеціальна 

Член УГП продавець Магазин 
«Ейфорія»  

м. Почаїв 
Кременецького р-н 
Тернопільська обл. 1 2 

27.09.2020 36 відсутня відсутня 

4 Бас  
Ірина Василівна  

 

16.05.1981 м. Почаїв 
Кременецьког
о р-н 
Тернопільська 
обл. 

України середня 
спеціальна 

безпартійна  тимчасово 
не працює 

м. Почаїв 
Кременецького р-н 
Тернопільська обл. 1 3 

27.09.2020 36 відсутня відсутня 

5 Мацишин Назар 
Олександрович  25.03.2000 м. Почаїв України бакалавр   безпартійний  студент ІІІ 

курсу 
Буковинськи
й державний 

м. Почаїв 
Кременецького р-н 2 5 27.09.2020 36 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),  
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Усі попередні 
прізвища, 

власні імена, 
по батькові та 
дати їх зміни 
кандидатом∗ 
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народження 
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або номер 

територіального 
виборчого 

округу, до якого 
віднесено 

кандидата в 
депутати 

Порядковий 
номер 

кандидата у 
відповідному 
територіаль-

ному 
виборчому 

списку (крім 
першого 

кандидата) 
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реєстрацію 

кандидатом у 
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відсутність 
судимості 

(наявна або 
відсутня) 
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наявність чи 
відсутність 

заборгованості зі 
сплати аліментів 

на утримання 
дитини (наявна 
або відсутня)∗∗ 

Кременецьког
о р-н 
Тернопільська 
обл. 

медичний 
університет 

Тернопільська обл. 

6 Руцький 
Петро 
Миколайович   

21.08.1967 с.Будки 
Кременецьког
о р-н 
Тернопільська 
обл. 

України вища  безпартійний  керівник фіз 
виховання  

ДНЗ 
«Почаївське 

ВПУ» 

м. Почаїв 
Кременецького р-н 
Тернопільська обл. 1 5 

27.09.2020 36 відсутня відсутня 

7 Мудрик  
Дмитро Ігорович  

17.11.1976 м.Чортків 
Тернопільська 
обл. 

України вища безпартійний майстер 
виробничого 

навчання 

ДНЗ 
«Почаївське 

ВПУ» 

м. Почаїв 
Кременецького р-н 
Тернопільська обл. 

1 4 
27.09.2020 36 відсутня відсутня 

8 Голуб Іванна 
Миколаївна  

 

09.10.1992 м. Почаїв 
Кременецьког
о р-н 
Тернопільська 
обл. 

України вища безпартійна   тимчасово 
не працює 

м. Почаїв 
Кременецького р-н 
Тернопільська обл. 2 3 

27.09.2020 36 відсутня відсутня 

9 Ворожбит 
Наталія Іванівна  

 

24.08.1985 м. Почаїв 
Кременецьког
о р-н 
Тернопільська 
обл. 

України середня 
спеціальна 

безпартійна  Приватний 
підприємець 

м. Почаїв 
Кременецького р-н 
Тернопільська обл. 2 2 

27.09.2020 36 відсутня відсутня 

10 Сороківська 
Олена 
Миколаївна  

20.01.1983 с. Коширівка 
Казвнківськог
о р-н 
Миколаївська 
обл. 

України середня 
спеціальна 

безпартійна  тимчасово 
не працює 

с. Ридомиль 
Кременецького р-н 
Тернопільська обл. 3 3 

27.09.2020 36 відсутня відсутня 

11 Нівігловська 
Надія 
Анатоліївна  

27.02.1974 м. Кременець 
Тернопільська 
обл. 

України вища безпартійна медсестра Почаївська 
обласна 

психоневрол
огічна 

лікарня  

м. Почаїв 
Кременецького р-н 
Тернопільська обл. 2 1 

27.09.2020 36 відсутня відсутня 

12 Ремко Неоніла 
Олександрівна 

 

18.06.1967 с. Старий 
Тараж 
Кременецьког
о р-н 
Тернопільська 
обл. 

України середня 
спеціальна 

безпартійна бібліотекар  Будинок 
культури с. 

Старий 
Тараж 

с. Комарин 
Кременецького р-н 
Тернопільська обл. 3 1 

27.09.2020 36 відсутня відсутня 

13 Білорус Марія 
Анатоліївна  

 

14.10.1995 с. Комарин 
Кременецьког
о р-н 
Тернопільська 
обл. 

України середня 
спеціальна 

безпартійна  тимчасово 
не працює 

с. Старий Тараж 
Кременецького р-н 
Тернопільська обл. 3 2 

27.09.2020 36 відсутня відсутня 

14 Ваврикович 
Сергій  
Володимирович  

14.10.1980 с.Ішків 
Козівського р-
н 
Тернопільська 
обл. 

України вища безпартійний майстер  
виробничого 

навчання 

ДНЗ 
«Почаївське 

ВПУ» 

м. Почаїв 
Кременецького р-н 
Тернопільська обл. 2 4 

27.09.2020 36 відсутня відсутня 

15 Людкевич 
Ярослав 
Володимирович   

16.09.1978 с. Лосятин 
Козівського р-
н 
Тернопільська 
обл. 

України вища безпартійний  майстер 
виробничого 

навчання  

ДНЗ 
«Почаївське 

ВПУ» 

с. Лосятин 
Кременецького р-н 
Тернопільська обл. 3 4 

27.09.2020 36 відсутня відсутня 

16 Мартинюк Ігор 
Сергійович   

24.09.1991 м.Почаїв  
Кременецьког
о р-н 

України середня 
спеціальна 

безпартійний охоронець ПП 
«Агроекспре

с 

с. Розтоки  
Кременецького р-н 
Тернопільська обл. 

3 5 
27.09.2020 36 відсутня відсутня 



Порядков
ий номер 
кандидата 
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виборчом
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або відсутня)∗∗ 

Тернопільська 
обл. 

сервіс» 

17 Лесик Віталій 
Дмитрович 

 

05.03.1981 м. Почаїв  
Кременецьког
о р-н 
Тернопільська 
обл. 

України середня 
спеціальна 

безпартійний   тимчасово 
не працює 

с. Старий Почаїв  
Кременецького р-н 
Тернопільська обл. 4 1 

27.09.2020 36 відсутня відсутня 

18 Ковальов 
Олександр 
Олександрович  

28.11.1991 с. Будки 
Кременецьког
о р-н 
Тернопільська 
обл. 

України вища безпартійний   тимчасово 
не працює 

с. Будки 
Кременецького р-н 
Тернопільська обл. 4 2 

27.09.2020 36 відсутня відсутня 

19 Долинська 
Оксана Василівна 

 

28.03.1992 с. Лідихів 
Кременецьког
о р-н 
Тернопільська 
обл. 

України середня 
спеціальна 

безпартійна продавець магазин 
«Лимон» 
с. Лідихів 

с. Лідихів 
Кременецького р-н 
Тернопільська обл. 4 3 

27.09.2020 36 відсутня відсутня 

20 Нікітюк Марія 
Михайлівна 

 

07.04.1988 с. Комарівка 
Кременецьког
о р-н 
Тернопільська 
обл. 

України середня 
спеціальна 

безпартійна  тимчасово 
не працює 

с. Комарівка 
Кременецького р-н 
Тернопільська обл. 4 4 

27.09.2020 36 відсутня відсутня 

21 Нікітюк Раїса 
Дмитрівна  

19.04.1989 с. Підзамче 
Радивилівсько
го р-н 
Рівенська обл. 

України молодший 
спеціаліст 

безпартійна  тимчасово 
не працює 

с. Комарівка 
Кременецького р-н 
Тернопільська обл. 4 5 

27.09.2020 36 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 


