
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                                                                       №   13                                                                                       

 
Про реєстрацію кандидатів у депутати Бориславської міської ради, включених 

до єдиного та територіальних виборчих списків Львівської обласної  організації 

політичної партії  «Українська Галицька Партія» на місцевих виборах 

 25 жовтня 2020 року 

 

До Бориславської міської територіальної виборчої комісії 23 вересня 2020 року 

надійшла заява Львівської обласної  організації політичної партії  «Українська Галицька 

Партія» разом з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у депутати 

Бориславської міської ради, висунутих 16 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  організації 

політичної партії  «Українська Галицька Партія», 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  організації політичної партії  «Українська Галицька Партія» 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 № 13 

 

ВІДОМІСТЬ 

про кандидатів у депутати Бориславської міської ради Дрогобицького району Львівської області, висунутих Львівською обласною організацією 

політичної партії «Українська Галицька Партія» в багатомандатному виборчому окрузі  

Порядкови

й 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  Партій

ність 
Адреса місця 

проживання  

Відомості 

про 
наявність 

чи 

відсутність 
судимості  

Відомості про 

наявність чи 

відсутність 
представницьк

ого мандата 

Номер 
територіальног

о виборчого 

округу, до 
якого 

віднесено 

кандидата 

Порядковий 
номер 

кандидата у 

відповідному 
територіально

му виборчому 

списку 
1 Кравцов Віктор 

Олександрович 

18.10.1982р. України вища провідний 

спеціаліст 

відділу молоді 

і спорту 

управління 

культури, 

молоді, 

фізичної 

культури та 

спорту 

Бориславської 

міської ради 

Бориславська 

міська рада 

партійн

ий 

м.Борислав 

вул.Шкільна 

7, кв. 25 

Не 

судимий 

відсутній Перший 

кандидат 

Перший 

кандидат 

2 Загоруйко Ірина 

Вікторівна 

17.03.1995р. України вища вихователь  ЗДО№1 партій

на 

м.Борислав, 

вул.Героїв 

ОУН-УПА 

21, кв.13 

не судима відсутній 5 2 

3 Хрибетко 

Наталія 

Романівна 

22.07.1988р. України вища економіст тимчасово 

безробітня 

безпа

ртійна 

м.Борислав 

вул.Костомаро

ва,9 

не судима відсутній 3 2 

4 Делінкевич 

Андрій Ігорович 

30.11.1982р. України середн

ьо-

спеціа

льна 

керівник 

Народного 

театру 

Бориславськ

ий міський 

Палац 

культури 

партій

ний 

м.Борислав 

вул. 

Д.Галицького, 

6, кв.7 

не 

судимий 

відсутній 4 1 

5 Пиріг Ігор 

Іванович 

02.04.1957р України середн

я 

керівник ГО 

Пласт, 

станичний 

ГО Пласт партій

ний 

м.Борислав 

вул. 

Трускавецька,

93 

не 

судимий 

відсутній 5 1 

6 Загоруйко 

Любов 

Ярославівна 

07.08.1974р. України вища вихователь  

ЗДО№1 

партій

на 

м.Борислав 

вул.Героїв 

ОУН-УПА, 21, 

не судима відсутній 3 1 



кв.13 

7 Кобилецький 

Михайло 

Богданович 

19.11.1989р. України вища заступник 

начальника 

6ДПРЧ ГУ 

ДСНС у 

Львівській 

області 

Проходить 

службу 

6ДПРЧ ГУ 

ДСНС у 

Львівській 

області  

 

партій

ний 

м.Борислав 

вул. 600-річчя 

, 18, кв.5 

не 

судимий 

відсутній 2 1 

8 Винницька Віра 

Степанівна 

25.08.1988р. України не 

повна 

вища 

в декретіій 

відпустці 

в декретній 

відпустці 

партій

на 

м.Борислав 

вул. 

Дрогобицька,8

5 

не судима відсутній 2 2 

9 Делінкевич 

Володимир 

Ігорович 

29.10.1986р. України не 

повна 

вища 

комендант 

об’єкта  

ФОП 

Микитич 

М.П. 

партій

ний 

м.Борислав 

вул. 

Д.Галицького, 

6, кв. 5 

не 

судимий 

відсутній 4 3 

10 Баумкетнер  

Константин 

Іванович 

08.03. 1987р. України вища підприємець, 

торговий 

представник 

ТзоВ 

Оболонь 

безпа

ртійн

ий 

с.Ясениця-

Сільна 

вул. Франка, 7 

не 

судимий 

відсутній 1 1 

11 Мазурчак Лідія 

Михайлівна 

05.10.1997р. України вища вчитель історії ЗОШ I-II 

ступені №4 

партій

на 

м.Борислав 

вул. Коваліва, 

24, кв. 56 

не судима відсутній 3 3 

12 Мацьків Андрій 

Миколайович 

06.12. 1997р. України вища викладач 

народних 

інструментів 

Бориславська 

дитяча школа 

мистецтв 

партій

ний 

с.Ясениця-

Сільна, 

вул.Тиха, 10 

не 

судимий 

відсутній 1 2 

13 Труш Оксана 

Володимирівна 

09.09.1981р. України вища концертмейсте

р, викладач 

Дрогобицьки

й фаховий 

музичний 

коледж 

безпа

ртійн

ий 

м.Борислав 

вул.Грушевськ

ого,6, кв.1 

не судима відсутній 4 2 

14 Заграй Андрій 

Юрійович 

08.12.1986р. Україна вища тимчасово 

безробітний 

тимчасово 

безробітній 

партій

ний 

м.Борислав 

вул. Івасюка. 

17, кв.6 

не 

судимий 

відсутній 4 4 

15 Назарко Олег 

Зіновійович 

25.10.1965р. Україна вища тимчасово 

безробітній 

тимчасово 

безробітній 

безпа

ртійн

ий 

м.Борислав 

вул.Міцкевича

, 11, кв.4 

не 

судимий 

відсутній 5 3 

16 Смук Ірина 

Петрівна 

28.01.1992р. Україна вища в декретній 

відпустці 

в декретній 

відпустці 

партій

на 

с.Попелі 

вул.Бориславс

ька,75 

не 

судимий 

відсутній 1 3 

17 Журавчак 

Оксана Юріївна 

05.02.1994р. Україна вища вчитель 

польської мови 

Стебницькій 

ЗОШ№11 

партій

на 

м.Борислав 

вул.Лугова 38, 

кв.2 

не судима відсутній 5 4 

18 Левицький 

Михайло 

Степанович 

30.06.1987р. Україна непов

на 

вища 

тимчасово 

безробітній 

тимчасово 

безробітній 

безпа

ртійн

ий 

м.Борислав 

вул.Шевченка, 

20, кв. 41а 

не 

судимий 

відсутній 3 5 

19 Цюник Юрій 05.04.1961р. Україна непов  ТзОВ безпа м.Борислав не відсутній 5 5 



Михайлович на 

вища 

«Борислав-

Тепло» 

ртійн

ий 

вул.Шевченка, 

24, кв. 13 

судимий 

20 Тарновецький 

Ігор Вікторович 

09.06.1998р. Україна непов

на 

вища 

масажист-

реабілітолог 

Міжнародна 

реабілітаційн

а клініка 

Козявкіна 

безпа

ртійн

ий 

м.Борислав 

вул.Трускавец

ька, 16, кв. 9 

не 

судимий 

відсутній 4 6 

21 Жаборовська 

Марія Романівна 

20.04.1992р. Україна вища в декретній 

відпустці 

в декретній 

відпустці 

безпа

ртійна 

м.Борислав 

вул. 

Дрогобицька, 

85 

не судима відсутній 2 4 

22 Сеньків 

Світлана 

Петрівна 

30.06.1987р. Україна вища в декретній 

відпустці 

в декретній 

відпустці 

безпа

ртійна 

м.Борислав 

вулГероїв 

ОУН-УПА, 21, 

кв.15 

не судима відсутній 4 5 

23 Винницький 

Михайло 

Романович 

20.03.1987р. Україна вища слюсар Бориславськ

ий РЕМ 

завод 

безпа

ртійн

ий 

м.Борислав 

вул.Дрогобиць

ка, 85 

не 

судимий 

відсутній 2 3 

24 Суховерський 

Іван 

Миколайович 

08.06.1985р. Україна непов

на 

вища 

тимчасово 

безробітній 

тимчасово 

безробітній 

безпа

ртійн

ий 

м.Борислав 

вул. Коваліва, 

46, кв.175 

не 

судимий 

відсутній 3 4 

25 Макар Тетяна 

Ярославівна 

24.10.1989р. Україна непов

на 

вища 

офіціант Таор Карпати безпа

ртійна 

м.Борислав 

вул.Дрогобиць

ка, 49а, кв.1 

не судима відсутній 1 4 

26 Мелько Микола 

Васильович 

20.05.1991р. Україна вища тимчасово 

безробітній 

тимчасово 

безробітній 

безпа

ртійн

ий 

м.Борислав 

вул. Коцка, 6 

не 

судимий 

відсутній 2 5 

27 Мушинський 

Іван Гнатович 

12.02.1967р. Україна вища виконавець 

робіт 

ОК «ЖБК» 

Карпатський 

дім 

безро

бітни

й 

с.Попелі 

вул.Шевченка, 

19, кв.1 

не 

судимий 

відсутній 1 5 

 
 

 

Секретар Бориславської міської 
територіальної виборчої комісії                                                                                                                                                           САВЧУК О. 


