
 

 

Постанова Центральної виборчої комісії №172 від 10.08.2020 року «Про утворення та формування 

складу обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (крім міст в 

Автономній Республіці Крим), районних у місті Києві територіальних виборчих комісій»   

 

витяг 

 

 

Склад 

Почаївської міської територіальної виборчої комісії  

Кременецького району Тернопільської області 

 

          Голова комісії – Касаткін Богдан Святославович, 1970 року народження – від місцевої 

організації політичної партії "Європейська солідарність". 

          Заступник голови комісії – Філь Наталія Миколаївна, 1973 року народження – від місцевої 

організації політичної партії "Слуга народу" . 

          Секретар комісії – Коломієць Катерина Платонівна, 1963 року народження – від місцевої 

організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина". 

 

Члени комісії: 

          Возьняк Петро Миколайович, 1977 року народження – від місцевої організації політичної 

партії "Нова політика"  

 

          Горевич Іванна Андріївна, 1994 року народження – від місцевої організації політичної партії 

"Солідарність жінок України"  

 

          Двигайло Наталія Федорівна, 1962 року народження – від місцевої організації політичної партії 

"За Майбутнє"  

 

          Качелюк Валентина Миколаївна, 1963 року народження – від місцевої організації політичної 

партії "Голос"  

 

          Козачевський Леонід Георгійович, 1971 року народження – від місцевої організації політичної 

партії "Опозиційна платформа – за життя"  

 

          Лабайчук Василь Іванович, 1990 року народження – від місцевої організації політичної партії 

"Правий сектор"  

 

          Малкуш Діана Євгеніївна, 1992 року народження – від місцевої організації політичної партії 

"Опозиційна платформа – за життя"  

 

          Мельничук Мар’яна Михайлівна, 1994 року народження – від місцевої організації політичної 

партії "Опозиційний блок"  

 

          Побережник Марія Францівна, 1968 року народження – від місцевої організації політичної 

партії "Європейська солідарність"  

 

          Пудайло Надія Миколаївна, 1996 року народження – від місцевої організації політичної партії 

"Опозиційна платформа – за життя"  

 

          Романюк Валентина Миколаївна, 1949 року народження – від місцевої організації політичної 

партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"  

 

          Строцень Юрій Богданович, 1971 року народження – від місцевої організації Селянської партії 

України  

 

          Цьонь Людмила Іванівна, 1962 року народження – від місцевої організації політичної партії 

"Слуга народу"  

 

          Швець Інна Ярославівна, 1985 року народження – від місцевої організації політичної партії 

"Українське об’єднання патріотів – УКРОП"  

 

          Яра Ольга Миколаївна, 1976 року народження – від місцевої організації політичної партії 

"Слуга народу"  

 

 

 


