
ПЕРШІ ВИБОРИ ДУПУТАТІВ СІЛЬСЬКИХ,СЕЛИЩНИХ МІСЬКИХ РАД 

ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД І ВІДПОВІДНО 

СІЛЬСЬКИХ,СЕЛИЩНИХ МІСЬКИХ ГОЛІВ 25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ 

Литовезька сільська територіальна виборча комісія 

Володимир-Волинського району Волинської області 

 

ПОСТАНОВА  

с. Литовеж 

17 год.15хв 

  30 жовтня 2020 року         № 22 

Про реєстрацію депутатів в багатомандатних виборчих округах  

до Литовезької сільської ради 

 

Відповідно до частини 1 статті 283 Виборчого кодексу України Литовезька 

сільська територіальна виборча комісія постановляє: 

1. Зареєструвати кандидатами в депутати по багатомандатних виборчих 

округах до Литовезької сільської ради 

ОКРУГ №1 

1. Грицик Тарас Романович - 16.12.1986 року народження, українець, освіта 

вища, посада: керівник Центру надання адміністративних послуг Литовезької 

сільської ради,  за поданням Волинської обласної організації політичної партії ,,ЗА 

МАЙБУТНЄ’’, житель села Литовеж вул. Шевченка, буд. 50 (65 голосів). 

2. Джура Ігор Анатолійович - 17.05.1966 року народження, українець, 

професійно-технічна освіта, посада: фізична особа підприємець, за поданням 

Волинської обласної організації політичної партії ,,ЗА МАЙБУТНЄ’’, житель міста 

Нововолинськ 15 м-н.буд.9,  кв.33 (29 голосів). 

3. Касян Оксана Сергіївна - 27.03.1979 року народження, українка, професійно-

технічна освіта, посада: продавець магазин ,,Колобок’’, за поданням Волинської 

обласної організації політичної партії ,,ЗА МАЙБУТНЄ’’, жителька села Литовеж вул. 

Шевченка, 5 (32 голоси). 

4. Касянчук Олена Леонідівна - 22.05.1981 року народження, українка, освіта 

вища, посада: секретар Литовезької сільської ради, за поданням Волинської обласної 

організації політичної партії ,,ЗА МАЙБУТНЄ’’, жителька села Литовеж вул. 

Л.Українки, буд. 20(30 голосів). 

ОКРУГ№2 

 

1. Величко Андрій Вікторович - 12.12.1993 року народження, українець, освіта 

вища, посада: головний спеціаліст земельного відділу Литовезької сільської ради, за 



поданням Волинської обласної організації політичної партії ,,ЗА МАЙБУТНЄ’’, 

житель села Литовеж вул.Литовська, буд. 1(37 голосів). 

2. Крась Андрій Васильович - 23.04.1982 року народження, українець,  освіта 

загальна середня, посада: тимчасово не працює, за поданням Волинської Обласної 

організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ,,СЛУГА НАРОДУ’’, житель села Литовеж вул. 

Шахтарська буд. 6 (50голосів). 

3. Щокін Віталій Володимирович - 19.03.1973 року народження, українець, 

освіта загальна середня, посада: тимчасово не працює, за поданням Волинської 

Обласної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ,,СЛУГА НАРОДУ’’, житель села 

Литовеж вул. І.Франка буд. 27 (32 голоси). 

 

ОКРУГ№3 

 

1. Баран Олександр Михайлович - 13.04.1979 року народження, українець, 

освіта професійно-технічна, посада: майстер ОВБ ПрАТ ,,Волиньобленерго’’, за 

поданням Волинської обласної організації політичної партії ,,ЗА МАЙБУТНЄ’’, 

житель села Заболотці вул. Шевченка буд.14 (67 голосів). 

2. Кукоба Тетяна Петрівна - 09.03.1977року народження, українка, освіта 

загальна середня, посада: підприємець, самовисування, жителька села Заболотці      

вул. Гагаріна буд. 37 (28 голосів). 

 

ОКРУГ№4 

  

1. Гарасимчук Алла Володимирівна - 24.06.1965 року народження, українка, 

освіта середня спеціальна, посада: адміністратор Литовезької ОТГ, за поданням 

Волинської організації Політичної партії ,,Європейська Солідарність’’ жителька села 

Заболотці провулок Ставковий буд. 3 (34 голоси). 

2. Клин Андрій Леонідович - 18.07.1972 року народження, українець, освіта 

загальна середня, посада: фермер господарства ,,Агростиль’’, за поданням Волинської 

обласної організації політичної партії ,,ЗА МАЙБУТНЄ’’, житель села Заболотці      

вул. Молодіжна буд. 15 (41 голос). 

3. Красюн Тетяна Володимирівна - 18.05.1974 року народження, українка, 

освіта середня спеціальна, посада: адміністратор Литовезької ОТГ, за поданням 

Волинської організації Політичної партії ,,Європейська Солідарність’’ жителька     

села Заболотці вул. Садова буд.13 (34 голоси). 

4. Романюк Іван Володимирович - 19.01.1976 року народження, українець, 

освіта вища, посада: заступник директора з виховної роботи КЗ ,,Заболотцівський 

ліцей”, за поданням Волинської обласної організації політичної партії ,,ЗА 

МАЙБУТНЄ’’, житель села Заболотці вул. Молодіжна буд. 25 (34 голоси). 

 

ОКРУГ№ 5 

 

1. Боярська Тетяна Володимирівна - 13.08.1972 року народження, українка, 

освіта середня спеціальна, посада: завідувач ДНЗ ,,Метелик’’ с. Мовники, за 



поданням Волинської обласної організації політичної партії ,,ЗА МАЙБУТНЄ’’, 

жителька села Мовники вул. Космонавтів буд. 6 (27 голосів). 

2. Ганюк Лілія Іванівна - 29.07.1974року народження, українка, освіта 

професійно-технічна, посада: касир ФОП Ярема М.М., за поданням Волинської 

обласної організації політичної партії ,,ЗА МАЙБУТНЄ’’, жителька міста 

Нововолинськ вул. Нововолинська буд. 51 кв. 29 (51 голос). 

3. Громик Олександр Іванович - 27.12.1984 року народження, українець, освіта 

вища, посада: заступник міського голови Нововолинської міської ради, за поданням 

Волинської організації Політичної партії ,,Європейська Солідарність’’, житель села 

Мовники вул. Л.Українки буд. 21 (38 голосів). 

4. Кузьмінчук Галина Анатоліївна - 16.04.1965 року народження, українка, 

освіта вища, посада: директор КЗ ,,Мовниківська гімназія’’, за поданням Волинської 

обласної організації політичної партії ,,ЗА МАЙБУТНЄ’’, жителька села Мовники 

вул. Л.Українки буд. 3 (57 голосів). 

 

ОКРУГ № 6 

 

1. Жукова Мирослава Миколаївна - 04.03.1983 року народження, українка, 

освіта вища, посада: вчитель, за поданням Волинської Обласної організації 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ,,СЛУГА НАРОДУ’’, жителька села Заставне                          

вул. Клименка буд.19 (40 голосів). 

2. Кобзар Наталія Володимирівна - 05.12.1971 року народження, українка, 

освіта вища, посада: провідний спеціаліст землевпорядник, за поданням Волинської 

організації Політичної партії ,,Європейська Солідарність’’, жителька села Заставне 

вул. Л.Українки буд.6 (53 голоси). 

3. Сибіра Ольга Федорівна - 13.02.1963 року народження, українка, освіта вища, 

посада: вчитель історії, за поданням Волинської обласної організації політичної 

партії ,,ЗА МАЙБУТНЄ’’, жителька село Заставне вул. Шевченка, буд. 6 (108 голосів). 

4. Соломенюк Михайло Сергійович - 14.02.1992року народження, українець, 

освіта вища, посада: тимчасово не працює, за поданням Волинської обласної 

організації політичної партії ,,ЗА МАЙБУТНЄ’’, житель села Заставне                      

вул. Підгайна буд.1 (24 голоси). 

 

ОКРУГ № 7 

 

1. Котилко Борис Борисович - 01.10.1973 року народження, українець, освіта 

загальна середня, посада: пенсіонер, за поданням Волинської обласної організації 

політичної партії ,,ЗА МАЙБУТНЄ’’, житель села Біличі вул. Шевченка буд. 62          

(50 голосів). 

2. Мощинський Андрій Миколайович - 27.12.1981 року народження, українець, 

освіта вища, посада: тимчасово не працює, за поданням Волинської Обласної 

організації ,,Батьківщина’’, житель села Біличі вул. Шевченка буд. 77 (39 голосів). 

 



2.Цю постанову оприлюднити на стенді офіційних матеріалів комісії. 

 

Голова  

   Литовезької сільської територіальної  

виборчої комісії Володимир-Волинського  

району Волинської області   ________  Романовська Л.П. 

 

 
Секретар 

    Литовезької сільської територіальної  

виборчої комісії Володимир-Волинського  

району Волинської області   ________  Нікітіна В.М. 
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