
МІСЦЕВІ ВИБОРИ 25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ 

Бориславська міська територіальна виборча комісія  

Дрогобицького району Львівської області 

 

П О С Т А Н О В А 

Борислав 

 
_13_ год. __00__ хв. 

25 вересня 2020 року                                                                       №   12                                                                                      

 
Про реєстрацію кандидатів у депутати Бориславської міської ради, включених 

до єдиного та територіальних виборчих списків Львівської обласної територіальної 

організації Політичної Партії  «ГОЛОС» на місцевих виборах 

 25 жовтня 2020 року 

 

До Бориславської міської територіальної виборчої комісії 23 вересня 2020 року 

надійшла заява Львівської обласної територіальної організації Політичної Партії  

«ГОЛОС» разом з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у депутати 

Бориславської міської ради, висунутих 18 вересня 2020 року на конференції цієї 

організації політичної партії та включених до єдиного та територіальних списків 

кандидатів у депутати Бориславської міської ради вказаної організації політичної партії. 

Розглянувши зазначені документи, Бориславська міська територіальна виборча 

комісія встановила їх відповідність вимогам Виборчого кодексу України. 

Враховуючи викладене, відповідно до статей 10, 11, пункту 4 частини другої статті 

206, частини другої статті 216, частин першої, другої, четвертої статті 217, статей 218, 

219, частин першої, четвертої статті 222, статті 225, статті 227 Виборчого кодексу 

України, керуючись статтями 36, 37 Виборчого кодексу України, постановою ЦВК від 10 

серпня 2020 року № 173 та від 25 серпня 2020 року № 200, Бориславська міська 

територіальна виборча комісія  п о с т а н о в л я є : 

1. Зареєструвати кандидатів у депутати Бориславської міської ради, включених 

до єдиного та територіальних виборчих списків Львівської обласної територіальної 

організації Політичної Партії  «ГОЛОС», на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року 

згідно з додатком. 

2. Копію цієї постанови та посвідчення відповідних кандидатів у депутати 

Бориславської міської ради, встановленої форми видати представнику Львівської 

обласної територіальної організації Політичної Партії  «ГОЛОС» в Бориславській 

територіальній виборчій комісії. 

3. Цю постанову оприлюднити на стенді офіційних матеріалів комісії. 

4. Відомості про зареєстрованих кандидатів у депутати Бориславської міської 

ради надати відповідному органу ведення Державного реєстру виборців для подальшого 

надсилання ЦВК. 

  

 

Голова Бориславської міської                                              ТАГАЄВ О. 

територіальної виборчої комісії                                                             

Секретар Бориславської міської                                          САВЧУК О. 

територіальної виборчої комісії                                                                

                                                   

М.П 



Додаток до постанови Бориславської 
міської територіальної виборчої комісії 
від 25 вересня 2020 року № 12 

 

ВІДОМІСТЬ 
про кандидатів у депутати Бориславської  міської ради Дрогобицького району Львівської області, висунутих Львівською обласною територіальною 
організацією Політичної Партії «ГОЛОС» в єдиному багатомандатному виборчому  

Порядковий 
номер 

кандидата в 
єдиному 

виборчому 
списку 

Прізвище, власне 
ім’я  

(усі власні 
імена),  

по батькові  
(за наявності) 

Число, 
місяць, рік 

народження 
(чч.мм.рррр.) 

Громадянство Освіта 
Посада  

(заняття) 
Місце роботи  

Партійні
сть 

Адреса місця 
проживання  

Відомості 
про 

наявність 
чи 

відсутність 
судимості  

Відомості 
про 

наявність 
чи 

відсутність 
представни

цького 
мандата 

Номер 
територіал

ьного 
виборчого 
округу, до 

якого 
віднесено 
кандидата 

Порядковий 
номер 

кандидата у 
відповідном

у 
територіальн

ому 
виборчому 

списку  

11111 
Кучманич Тарас 

Володимирович 18.03.1978 

Україна 

вища 

заступник директора з 

адміністративно-
господарської роботи 

Дрогобицької ДЮСШ 

ім.І.Боберського 

Дрогобицька ДЮСШ ім. 

І.Боберського 

член 

партії 

"Голос" 

82300, 

м.Борислав, 
вул. 

С.Бандери, 

32 

судимість 

відсутня 

представни
цький 

мандат 

відсутній 

перший 

кандидат 

перший 

кандидат 

2 
Дергун Олег 

Богданович 07.12.1985 

Україна 

вища директор ТОВ "Техноспецнагляд" 

безпарті

йний 

82300, 

м.Борислав, 

вул. 

В.Великого, 

буд. 158, кв 

36. 

судимість 

відсутня 

представни

цький 

мандат 
наявний, 

депутат 

Бориславс

ької 

міської 

ради. 

4 1 

3 
Яремчук Василь 

Юрійович 21.04.1995 

Україна 

вища директор ТОВ "ВУЛИК-СЕРВІС" 

безпарті

йний 

82300, 

м.Борислав, 

вул. 
Дорошенка, 

буд. 21, кв. 

16. 

судимість 

відсутня 

представни
цький 

мандат 

відсутній 

3 1 

4 
Сабат Юлія 

Богданівна 17.08.1989 

Україна 

середня-

спеціальна 

фізична особа-

підприємець фізична особа-підприємець 

безпарті

йна 

82300, 
м.Борислав, 

вул. 

Церковна, 

буд. 6, кв.1. 

судимість 

відсутня 

представни

цький 

мандат 

відсутній 

3 2 

5 
Строцяк Мар’яна 
Андріївна 16.11.1982 

Україна 

середня 
фізична особа-
підприємець фізична особа-підприємець 

безпарті
йна 

82300, м. 

Борислав, 
вул. 

Дрогобицька

, буд. 38, кв. 
1. 

судимість 
відсутня 

представни

цький 

мандат 
відсутній 

2 2 

6 
Дергун Василь 

Михайлович 24.10.1989 

Україна 
вища 

фізична особа-

підприємець фізична особа-підприємець 

безпарті

йний 

82300, 

м.Борислав, 

судимість 

відсутня 

представни

цький 

2 1 



вул. 
Трускавецьк

а, буд.49, кв. 

1. 

мандат 
відсутній 

7 
Мусурак Ігор 
Васильович 15.08.1981 

Україна 

вища тренер-викладач ЗСШ №3 м.Борислава 
безпарті
йний 

82300, 
м.Борислав, 

вул. 600-

річчя, буд. 
20, кв. 39. 

судимість 
відсутня 

представни

цький 

мандат 
відсутній 

3 4 

8 
Симович Андрій 

Юрійович 29.10.1971 

Україна 

вища 

фізична особа-

підприємець фізична особа-підприємець 

безпарті

йний 

82300, м. 

Борислав, 
вул. 

Шкільна, 

буд. 4, кв.21. 

судимість 

відсутня 

представни
цький 

мандат 

відсутній 

5 1 

9 
Фридер Мар’яна 
Михайлівна 21.08.1982 

Україна 

середня-
технічна тимчасово не працює тимчасово не працює 

безпарті
йна 

82300, 
м.Борислав, 

вул. 

І.Мазепи, 
буд.29, кв.1. 

судимість 
відсутня 

представни

цький 

мандат 
відсутній 

4 3 

10 
Костів Оксана 

Ярославівна 25.01.1984 

Україна 

вища тимчасово не працює тимчасово не працює 

безпарті

йна 

82300, 

м.Борислав, 
вул. 

Коваліва,буд

. 36, кв. 4. 

судимість 

відсутня 

представни
цький 

мандат 

відсутній 

5 3 

11 
Гірчак Олег 

Теодозійович 02.08.1981 

Україна 

вища бухгалтер КНП "ДРЛ" ДРР 

безпарті

йний 

Дрогобицьки

й район, 

с.Попелі, 
вул. Івасюка, 

буд 12. 

судимість 

відсутня 

представни
цький 

мандат 
наявний, 

депутат 

Попелівськ
ої сільскої 

ради 

1 1 

12 
Кузан Богдан 

Йосипович 01.09.1953 

Україна 

вища пенсіонер пенсіонер 

безпарті

йний 

82300, 

м.Борислав, 
вул. Мазепи, 

буд. 59, кв. 5. 

судимість 

відсутня 

представни

цький 
мандат 

відсутній 

4 2 

13 
Станько Ксенія 
Миколаївна 19.06.1998 

Україна 

вища тимчасово не працює тимчасово не працює 
безпарті
йна 

82300, м. 
Борислав, 

вул. 

Коваліва, 
буд. 41, кв. 9. 

судимість 
відсутня 

представни

цький 

мандат 
відсутній 

3 5 

14 
Дзяма Дмитро 

Вікторович 02.11.1991 

Україна 

вища лінійний обхідник 

ПАТ "УКРНАФТА" НГВУ 

"БОРИСЛАВНАФТОГАЗ" 

безпарті

йний 

82300, м. 

Борислав, 

вул. 
Коваліва, 

буд. 33, кв. 

55. 

судимість 

відсутня 

представни
цький 

мандат 

відсутній 

3 6 

15 
Федас Марія 
Віталіївна 25.08.1994 

Україна 

вища 
неповна тимчасово не працює тимчасово не працює 

безпарті
йна 

Дрогобицьки

й район, 

м.Борислав, 
смт. 

судимість 
відсутня 

представни

цький 

мандат 
відсутній 

5 5 



Східниця, 
вул. 

Кропивниць

ка, буд. 43. 

16 

Голобутовський 

Михайло 
Олегович 21.11.1994 

Україна 

вища продавець-консультант магазин "Авто-маркет" 
безпарті
йний 

82300, м. 
Борислав, 

вул. 

Шевченка, 
буд.69, кв. 3. 

судимість 
відсутня 

представни

цький 

мандат 
відсутній 

1 3 

17 
Павлюх Петро 

Євгенійович 29.12.1978 

Україна 

середня 

робітник з 
комплексного 

обслуговування 

будівель та споруд 

Дрогобицька ДЮСШ ім. 

І.Боберського 

безпарті

йний 

82300, м. 

Борислав, 
вул. 

Коваліва, 

буд. 27, кв. 4. 

судимість 

відсутня 

представни
цький 

мандат 

відсутній 

2 4 

18 

Семйоник 
Олександра 

Ігорівна 24.03.1977 

Україна 

вища 

фізична особа-

підприємець фізична особа-підприємець 

безпарті

йна 

82300, м. 
Борислав, 

вул. 

Шевченка, 
буд. 100, кв. 

1. 

судимість 

відсутня 

представни

цький 
мандат 

відсутній 

4 5 

19 
Філяк Галина 

Йосипівна 16.05.1974 

Україна 

вища тимчасово не працює тимчасово не працює 

безпарті

йна 

82300, м. 
Борислав, 

вул. 

Коваліва, 
буд. 33, кв. 

33. 

судимість 

відсутня 

представни

цький 
мандат 

відсутній 

1 5 

20 
Каплун Олег 
Ігорович 10.01.1987 

Україна 

середня-
технічна інспектор КП "Надра Борислава" 

безпарті
йний 

82300, м. 
Борислав, 

вул. 

Сонячна, 
буд. 3. 

судимість 
відсутня 

представни

цький 

мандат 
відсутній 

5 2 

21 
Мельник Юлія 

Богданівна 22.03.1996 

Україна 

вища тимчасово не працює тимчасово не працює 

безпарті

йна 

82300, м. 

Борислав, 

вул. 
Коваліва, 

буд. кв. 33. 

судимість 

відсутня 

представни

цький 
мандат 

відсутній 

2 5 

22 

Жданянчин 
Володимир 

Миколайович 08.03.1973 

Україна 

середня-

спеціальна оператор 3-го розряду ТОВ "Теплоенерго ПЛЮС" 

безпарті

йний 

82300, м. 
Борислав, 

вул. 

Трускавецьк
а, буд. 7 кв. 

2. 

судимість 

відсутня 

представни

цький 
мандат 

відсутній 

4 4 

23 
Дейнега Юрій 

Анатолійович 15.09.1994 

Україна 

вища тимчасово не працює тимчасово не працює 

безпарті

йний 

82300, м. 

Борислав, 
вул. 

В.Великого, 

буд. 36, кв. 1. 

судимість 

відсутня 

представни
цький 

мандат 

відсутній 

5 4 

24 

Олесневич 

Оксана 
Андріївна 13.05.1978 

Україна 

вища вихователь 
ЗДО №5, м.Борислав, 
смт.Східниця 

безпарті
йна 

82391, 

Дрогобицьки

й район, 
м.Борислав, 

судимість 
відсутня 

представни

цький 

мандат 
відсутній 

1 4 



смт. 
Східниця, 

вул. 

Бориславськ
а, буд. 2. 

25 

Полудненко 
Руслана 

Євгеніївна 29.11.1975 

Україна 

середня-

спеціальна тимчасово не працює тимчасово не працює 

безпарті

йна 

82300, м. 

Борислав, 

вул. 
І.Франка, 

буд. 2, кв. 2. 

судимість 

відсутня 

представни

цький 
мандат 

відсутній 

1 2 

26 

Гаталевич 

Володимир 

Миколайович 20.06.1970 

Україна 

середня-

технічна тимчасово не працює тимчасово не працює 

безпарті

йний 

82300, м. 
Борислав, 

вул. І.Сеник, 

буд. 54, кв. 6. 

судимість 

відсутня 

представни
цький 

мандат 

відсутній 

2 3 

27 
Терів Наталія 

Василівна 27.12.1987 

Україна 

вища Медпрацівник 

ДП "Дрогобицьке АТП" 

КП "СМУ" ДМР 

безпарті

йна 

82100, м. 
Дрогобич, 

вул. 

Самбірська, 
буд. 130, 

корпус А, кв. 

32. 

судимість 

відсутня 

представни
цький 

мандат 

відсутній 

4 6 

28 

Шутяк 

Володимир 

Іванович 19.01.1974 

Україна 

вища 

фізична особа-

підприємець фізична особа-підприємець 

безпарті

йний 

82300, м. 

Борислав, 

вул. Б. 
Хмельницьк

ого, буд. 

25А. 

судимість 

відсутня 

представни
цький 

мандат 

відсутній 

3 3 

 
 

 

Секретар Бориславської міської 
територіальної виборчої комісії                                                                                                                                                           САВЧУК О. 


