
www.lanclaas.com.ua

№42 (5094) Середа, 15 жовтня 2014 року28 сторінок

Газета Тернопільської районної ради

“Свою Україну любіть,
Любіть її... Во время люте,
В остатню тяжкую минуту

За неї Господа моліть”. 
(“В казематі”, 1847 р.).

Повернутися живими
С

льозами радості, 
теплими обіймами 
та щирими усмішка-
ми зустріли днями у 

Тернополі співробітників 
міліції, які повернулися із 
зони проведення антитеро-
ристичної операції. На рота-
цію додому приїхало 100 
бійців зведеного загону 
обласного управління мілі-
ції та спецбатальйону 
“Тернопіль”.

— На жаль, — каже начальник 
УМВС України в Тернопільській 
області Василь Облещук, — на-
передодні під час проведення 
мінометного обстрілу тілесні 
ушкодження різного ступеня 
отримали п’ять співробітників мі-
ліції. Зараз їм буде надана ме-
дична допомога, вони будуть під 
наглядом медиків і незабаром 
стануть у стрій.

Василь Облещук стверджує, 
що хлопці відпочиватимуть тиж-
день, а далі їх залучать до охоро-
ни правопорядку в Тернополі та 
області, на дільницях під час ви-
борчого процесу. 

Повернутися на Схід планує 
знову Дмитро Гайтко — помічник 
командира батальйону особливо-
го призначення “Тернопіль”. Чо-
ловік каже, що перемир’я в зоні 
АТО дотримуються лише україн-
ські бійці. Тому він готуватиметь-
ся до наступної ротації, бо ба-
жання перемогти — понад усе.

— Серед найнеобхіднішого за-
раз —  теплі речі та взуття. Цього 
місяця шукаємо спонсорів, щоб 
допомогли теплими речами. Про-
дуктами та всім решта забезпе-
чені добре, — розповів  
Дмитро. 

Продовження на 4 стор.

Мирослава Музика зізналася, що чоловіка їй дуже не вистачало. Щодня жінка засинала і прокидалася із тривогою за нього. 
Роман Музика — старший дільничний інспектор міліції Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області.
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Євроінтеграція ●

Управління Пенсійного фонду України в Тернопільському районі просить отриму-
вачів пенсій своєчасно повідомляти органи, що призначають та виплачують пенсію, 
про прийняття на роботу, звільнення з роботи, зміни в складі сім’ї, зміни місця про-
живання та інші обставини, що можуть вплинути на пенсійне забезпечення.  
Тел. для довідок: 53-50-72, 53-51-54.

На запитання, які 
сьогодні хвилюють 
мешканців Терно-
пільського району, 
спеціально для чи-
тачів газети “По-
дільське слово” 
відповів перший 
заступник голови 
Терноп ільської 
райдержадміні-
страції Богдан  
Лихий.

— Богдане Петро-
вичу, після публікації 
в газеті “Подільське 
слово” графіків  
обмеження спожи-
вання електроенергії 
в Тернопільській  
області до редакції 
часто телефонують 
читачі, яких цікавить, 
коли все-таки будуть 
відключення, і чи 
можливо, що за економного використан-
ня світло не вимикатимуть?

— Графік обмеження електроенергії у 
Тернопільській області доводять поетапно 
– щомісяця і щокварталу. За результатами 
споживання електроресурсу відповідні 
структури приймають рішення щодо його 
обмеження. Станом на 14 жовтня 2014 року 
мешканці Тернопільського району не пере-
вищили допустимого обсягу споживання 
електроенергії, тому в планових відключен-
нях електроенергії немає потреби. Система 
працює в нормальному, достатньому режи-
мі. Однак, питання економії світла є насущ-
ним. Аби відключень не було, ми повинні 
максимально обмежувати використання 
електроенергії.

— Відомо, що у Тернопільську  
райдержадміністрацію надійшло  
звернення мешканців сіл Прошова,  
Скоморохи, Смолянка, Теофілівка з про-
ханням не укладати договір перевезення 
пасажирів по маршруту “Тернопіль – 
Скоморохи” з перевізником, який цей 
маршрут обслуговує. Який стан справ з 
цього питання зараз?

— Так, це звернення підписали понад 
триста мешканців цих сіл Тернопільського 
району, які не задоволені рівнем надання 
послуг перевезення вказаним підприємцем. 
Мешканці Прошови, Скоморох, Смолянки, 
Теофілівки зазначають у зверненні, що  
“Володимир Янковський грубо поводиться з 
пасажирами, не зважає на пільгові категорії, 
порушує графік маршруту, його  
автотранспорт не відповідає технічним ви-
могам”. Звісно, Тернопільська райдержад-
міністрація відреагувала на це звернення, 
адже люди мають право на безпечний про-
їзд у громадському транспорті, до того ж 
ніхто не давав права власникам автобусів і 
їх водіям зневажливо ставитися до пасажи-
рів. За результатами першого конкурсу на 
визначення перевізника на маршруті “Тер-
нопіль – Скоморохи” не визначено пере-
можця. Між тим, Володимир Янковський та 
Збаразьке автотранспортне підприємство 
через суд намагаються позбавити конкурс-
ний комітет права на проведення нового 
конкурсу на цьому маршруті, але суддя Тер-
нопільського окружного адміністративного 
суду визнала це прохання необґрунтованим. 
Заплановано, що другий конкурс відбудеть-
ся 21 жовтня ц. р.

— Чому, все-таки, конкурсний комітет 
щодо визначення перевізника продо-

вжує приймати заяв-
ку від підприємця, 
проти якого виступає 
понад триста корис-
тувачів його послуг – 
мешканців Тернопіль-
ського району?

— Ця проблема ся-
гає корінням 2009 року, 
відтоді надходять чис-
ленні звернення грома-
дян, з цього приводу 
відбувалися сесії Ско-
морохівської сільської 
ради. Втім, лише звер-
нення мало, аби позба-
вити перевізника  
можливості працювати 
на маршруті. Під час 
конкурсу на визначення 
перевізника важливу 
роль відіграє кількість 
балів, які набирає пе-
ревізник за умовами 
конкурсу. Однак, сума 
балів – це лише під-

става для визначення переможця, остаточ-
не рішення приймає конкурсний комітет, до 
якого входять контролюючі органи, громад-
ські організації, державні службовці. Незва-
жаючи на скарги громадян, жодна з контр-
олюючих інстанцій не висловила зауважень 
щодо перевізника Володимира Янковсько-
го. 

— Все-таки, цей перевізник продо-
вжує обслуговувати маршрут “Тернопіль 
– Скоморохи”?

— До проведення нового конкурсу корис-
тувачі цього маршруту дістаються до облас-
ного центру автобусом садівничого товари-
ства “Пролісок-1”, рейси на якому виконує 
той самий перевізник Володимир  
Янковський за умовами тимчасового дого-
вору. Більше того, мешканці сіл Прошови, 
Скоморох, Смолянки, Теофілівки не мають 
альтернативи, адже через їх населені пунк-
ти проходить ще один автобус у напрямку 
на Теребовлю, але і його обслуговує  
Янковський.

— Є інформація про звернення  
мешканців деяких сіл Тернопільського 
району і щодо заборони орендарями до-
ступу громаді до місцевих ставків.

— Так. Понад десять років у Тернопіль-
ську райдержадміністрацію надходять звер-
нення мешканців села Домаморич, де орен-
дар ставка забороняв користуватися водо-
ймою мешканцям цього села. Цей факт є 
порушенням Водного кодексу України, в 
якому визначено, що орендарі водних 
об’єктів зобов’язані передбачити місця для 
безкоштовного права громадян на загальне 
водокористування (купання, плавання на 
човнах, любительська і спортивна риболов-
ля). Громадяни України мають право реалі-
зовувати свої права на загальне водокорис-
тування у передбачених для цього місцях. 
Якщо водокористувачем (орендарем) не 
встановлено таких умов, як це було у Дома-
моричі, загальне водокористування визна-
ється дозволеним без обмежень, а заборо-
на загального водокористування водними 
об’єктами, наданими в користування на 
умовах оренди, є підставою для розірвання 
договору оренди. Зараз йдеться або про 
розірвання договору з орендарем, або про 
приведення його у відповідність до чинного 
законодавства України. 

— Дякую за розмову, Богдане  
Петровичу.

Розмовляла Ірина ЮРКО.

Актуальне інтерв’ю ●

Богдан Лихий:  
“Питання економії 

електроенергії насущне”

Перший заступник голови  
Тернопільської райдержадміністрації 

Богдан Лихий.

Ухвала
Ради Тернопільського обласного відділення 

Всеукраїнського об’єднання ветеранів
м. Тернопіль, 10 жовтня 2014 р.

Про участь ветеранів, пенсіонерів Тернопільщини у підготовці  
та проведенні парламентських виборів 2014 року

Проаналізувавши суспільно-політичну ситуацію в державі, члени Ради Всеукраїн-
ського об’єднання ветеранів дійшли висновку, що в наступному парламенті має бути 
широко представлена патріотична сила, яка сповідує національні цінності. Очевидно, 
що такою політичною силою є “Свобода”.

Рада Тернопільського обласного відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів 
ухвалила: 

– підтримати на парламентських виборах 2014 р. Всеукраїнське об’єднання  
“Свобода”; 

– обласному, міським, районним відділенням, осередкам, активістам Всеукраїнсько-
го об’єднання ветеранів включитися в агітаційну роботу з метою приведення в парла-
мент потужної фракції націоналістів ВО “Свобода”; 

– у переддень виборів аргументовано й переконливо відслідковувати, вирізняти 
патріотів-державників від емоційних крикунів, відстоювати українську державну ідею як 
основу державної ідеології для будівництва нової Української держави.

Рада ветеранів закликає всіх виборців області, кому не байдуже майбутнє України, 
наших дітей, внуків та наступних поколінь, прийти на вибори і проголосувати. Виборчий 
бюлетень – це наша мирна зброя. Використаймо її! Борімося – і переможемо! 

Голова обласного відділення  
Всеукраїнського об’єднання ветеранів Андрій КЛИМ.

В неділю, 19 жовтня 2014 р., о 13.00 біля пам’ятного 
знака жертвам Голодомору, встановленому між селами 

Біла, Чистилів і Гаї-Шевченківські, відбудеться мітинг-реквієм 
пам’яті невинно убієнних в роки голодоморів.

Оргкомітет.

Запрошуємо на вечір пам’яті “Благословенна земля наша” 
з нагоди 70-річчя початку виселення українського народу з території 
Польщі. Захід відбудеться 19 жовтня 2014 року в будинку культури 

с. Жовтневе Тернопільського району. Початок о 15.00. Організатори заходу 
— відділ культури Тернопільської райдержадміністрації, Тернопільський  
районний будинок культури, Всеукраїнське товариство “Лемківщина”.

Оргкомітет.

Афіша ●

Тернопільська районна організація Товариства Червоного Хреста України про-
сить проявити акт доброї волі і милосердя та долучитися до акції зі збору осінньо-
зимового одягу і взуття для дорослих і дітей. Одяг потрібен малозахищеним сім’ям, 
інвалідам, одиноким громадянам похилого віку, переселенцям із тимчасово окупованих 
територій та зони проведення антитерористичної операції, які сьогодні проживають на 
теренах Тернопільського району.  Наша адреса: м. Тернопіль, вул. Бродівська, 17. 
Тел.: (067) 752-73-58, (096) 242-39-44. 

На території  Ігровицької сільської ради знаходяться дві господарські будівлі ко-
лишнього колгоспного господарства за адресою: с. Ігровиця, вул. Джерельна.

Громадян, які мають право власності або інші підтверджуючі документи про власність 
на будівлі, просимо звертатися за адресою: с. Ігровиця Тернопільського району, Терно-
пільської області, вул. Гагаріна, 57, Ігровицька сільська рада, тел. (0352) 29-27-45.

12-14 листопада 2014 року в рамках 
Європейського тижня якості в Україні 
відбудеться загальнонаціональний 
захід — 23-й Міжнародний форум 
“Дні якості в Києві-2014”, який при-
свячується Всесвітньому дню якості.

Під час форуму будуть всебічно розгля-
нуті сучасні підходи, які притаманні пере-
довим компаніям розвинених європей-
ських країн. Зокрема, буде зроблено ана-
літичний огляд ряду проблем, що заважа-
ють українським організаціям бути успіш-
ними та на рівних конкурувати з компанія-
ми країн ЄС.

У рамках форуму буде проведена:
— науково-практична конференція, під 

час якої буде представлено кращі євро-
пейські підходи та практичний досвід про-
відних вітчизняних організацій із системно-
го менеджменту, який є фундаментом ді-
лової досконалості і конкурентоспромож-
ності підприємств і організацій;

— тематичні семінари від провідних фа-
хівців з актуальних аспектів ефективного 
менеджменту.

Будь-яку додаткову інформацію про 
підготовку Європейського тижня якості та 
форуму можна отримати в Українській 
асоціації якості за тел./факсом (044) 459-
78-16 та відділі економічного розвитку і 
торгівлі Тернопільської районної держав-
ної адміністрації за тел./факсом (0352) 
43-60-63.

“Дні якості в Києві-2014”
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Школярі у селищі Козова, 
медпрацівники та пацієнти 
місцевих лікарень, а також 
працівники практично всіх 
державних установ більше 
не економлять на газі, тому 
й не мерзнуть взимку. І все 
це завдяки голові Козівської 
районної ради Петру Йоси-
повичу Репелі, який сьогод-
ні є кандидатом у народні 
депутати від партії ВО 
“Батьківщина” та балоту-
ється на окрузі №165, до 
якого входять Зборівський, 
Козівський, Тернопільський, 
Бережанський, Підгаєцький 
райони та села Почаївської 
зони. 

Петро Йосипович ще у 2012 
році впровадив новітні енергоз-
берігаючі технології практично у 
всіх державних установах район-

ного центру.
“Висока ціна на енергоносії 

спонукала мене до впроваджен-
ня новітніх енергозберігаючих 
технологій та запровадження 
альтернативних видів палива. 
Розуміючи, що коштів районного 
бюджету недостатньо для мо-
дернізації, ми розпочали активну 
співпрацю з місцевими підпри-
ємцями, міжнародними та дер-
жавними фондами. Спільними 
зусиллями з громадою району 
вдалося досягти результату. Ми 
більше не боїмося нестачі чи 
здорожчання тарифів на блакит-
не паливо чи електроенергію та 
суттєво економимо бюджетні ко-
шти”, – наголосив Петро  
Репела.

Тільки за один 2013 рік це до-
зволило зекономити кошти Ко-
зівського районного бюджету в 
сумі: в галузі освіти – 464 300 

грн., в галузі охорони здоров’я 
– 529 000 грн., в галузі культури 
– 246 300 грн.

“Працюючи в районі, я поба-
чив всі недоліки та проблеми, які 
потребують нагального вирішен-
ня на рівні держави. Адже діяль-
ність депутата Верховної Ради – 
це, в першу чергу, законотвор-
чість. Основними пріоритетами в 
законотворчій діяльності для ме-
не стануть: децентралізація вла-
ди, подолання корупції та ство-
рення належних умов для розви-
тку українського села. А сили та 
впевненості додають люди, які 
вірять, прислухаються. Такими є 
мої земляки, заради них я пере-
буваю на займаній посаді, зара-
ди них готовий рухатися вперед і 
реалізовувати ті цілі та завдання, 
яких вимагають люди та час”, – 
резюмував кандидат у народні 
депутати Петро Репела.

Школи та лікарні  
Козови вже два роки обходяться 

без російського газу

Петро Репела (справа) під час робочої зустрічі на Козівській  
центральній котельні з головним інженером Степаном Колодієм.

8 жовтня у Козові та Бере-
жанах відбулася зустріч 
громади з кандидатами в 
депутати до Верховної Ради 
України від “Об’єднання  
Самопоміч” Єгором  
Соболєвим та Олегом  
Захарківим.

Єгор Соболєв – голова Гро-
мадського люстраційного коміте-
ту, що був створений після Євро-
майдану за рішенням ВО “Май-
дан”, співзасновник партії “Во-
ля”. Олег Захарків підтриманий 
“Об’єднанням Самопоміч” як кан-
дидат в депутати до Верховної 
Ради України по 165 Зборівсько-
му округу – директор обласного 
комунального музею Богдана 
Лепкого м. Бережани, очільник 
громадського формування Бере-
жанська Самооборона ім. Героїв 
Лисоні, керівник Координаційно-
го центру підтримки бійців у зоні 
АТО.

“Вулична люстрація – це від-
повідь людей на те, що вони вже 
змінились, а держава ще ні. Ухва-
лення закону про люстрацію да-
лось активістам дуже складно. 

Закон вимагатиме у всіх, хто не 
може пояснити походження сво-
го майна чи майна своїх близь-
ких родичів, піти з займаної по-
сади. Окрім того, всі високопо-
садовці часів Януковича, також 
змушені піти з посади. Причетні 
до структури КДБ не можуть за-
ймати посади в системі україн-
ської влади”, – наголосив під час 
зустрічі Соболєв.

– Команда “Об’єднання Само-
поміч” – це молоді, креативні, 
талановиті та патріотичні люди, 
які несуть відповідальність за 
свої слова, – сказав, звертаю-
чись до присутніх, Олег Захарків. 
– Україні потрібні зміни. Ці зміни 
можуть зробити молоді, чесні 
люди, які власними діями дове-
ли, що готові жити та боротися в 
ім’я України. Гасло нашої коман-
ди просте: “Візьми і зроби!”. Моя 
участь у виборчій кампанії – це 
продовження боротьби, а депу-
татське посвідчення дасть мені 
змогу працювати ефективніше. Я 
щиро вдячний Єгору Соболєву 
за підтримку. У парламенті роби-
тиму все, що від мене залежить, 
для процвітання рідного краю.

Голова Люстраційного 
комітету Єгор Соболєв 

підтримав Олега Захарківа

Голова Люстраційного комітету Єгор Соболєв  
та кандидат у народні депутати України  

від “Об’єднання Самопоміч” Олег Захарків (справа).

Милосердя ●

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

 
Територіальний центр 
соціального обслуго-
вування (надання со-
ціальних послуг)  
Тернопільського райо-
ну, який очолює ди-
ректор Надія Бойко, 
налічує у своїх рядах 
67 соціальних праців-
ників, обслуговує 926 
осіб відділення соці-
альної допомоги та 
465 людей у відділен-
ні адаптації. Це благо-
родні та щирі люди. 
— Це  їхнє робоче на-

вантаження, — каже Надія  
Бойко і додає, що насправ-
ді майже кожен соціальний 
працівник доглядає до 20 
одиноких за невелику 
зарплатню. 

Серед людей, які при-
святили себе допомозі  
іншим, соціальні працівни-
ки з Настасова, з якими 
довелося спілкуватися, — 
Марія Петрівна Сварчев-
ська, Роксана Євстахіївна 
Дудар, Марія Михайлівна 
Беднаж, Марія Йосипівна 
Бакалець, медсестра Ма-
рія Андріївна Бастюк, пси-
холог Христина Петрівна Сварчев-
ська. Разом із Настасівським сіль-
ським головою Дарією Блащак та 

місцевими  аматорами художньої 
самодіяльності запросили на годи-
ну спілкування з нагоди Міжнарод-
ного дня людей похилого віку оди-

ноких громадян. Завітали також 
того дня до Настасівського будинку 
культури заступник голови Терно-
пільської райдержадміністрації 

Уляна Люлька, заступник начальни-
ка управління Пенсійного фонду в 
Тернопільському районі Галина 
Гумницька, директор територіаль-
ного центру соціального обслуго-
вування Тернопільського району 
Надія Бойко, завідуюча відділенням 
соціальної допомоги Тетяна Се-
ник.

Ведуча — завідуюча місцевою 
бібліотекою Ольга Кураш разом із 
місцевими аматорами пісні розпові-
ла про це свято. Гості вручили 
скромні подарунки, а місцеві  
соцпрацівники запросили до солод-
кого столу із запашними кавою та 
чаєм, домашнім печивом. Розмова 
між цією категорією людей вийшла 
і цікава, і сумна. Гарному настрою 
сприяли спів бандуристки Оксани 
Базар, акорди гітари юного Ігоря 
Гуцалюка, душевні народні пісні у 
виконанні чоловічого тріо у складі 
Василя Джинджиристого, Василя 
Кравця, Анатолія Мацейківа. Про 
свій життєвий шлях розповіли авто-
ру цих рядків пенсіонери — колишні 
працівники місцевого колективного 
господарства Надія Гладка, Іванна 
Бабій, водій Володимир Мех та інші. 
Хай життя ваше буде світлим, а 
серце щирим й привітним, здоров’я 
вам на цілу сотню літ!

Побували того дня і у геріатрич-
ному відділенні ТРТМО у Мишкови-
чах. Разом з головним лікарем за-
кладу Петром Марцинюком нас 
зустрів заступник головного лікаря 
ТРТМО, депутат Тернопільської ра-

йонної ради Ігор Войтович. 
Медсестри та санітарки тут до-

глядають стареньких, щоб якось 
розрадити та заглушити біль само-
тності цих людей, до яких роками 
не приїжджають з ближніх та дале-
ких світів сини й дочки, внуки та 
родина. Приміром, мешканка із 
Буцневого Корнелія Коломнець. 
Два її сини  — Ігор та Іван — у Мо-
скві, військові, до братів поїхала й 
сестра Світлана, а ще один син Ро-
ман — у Вологді. Зрідка дзвонять, 
останній раз у рідне село син при-
їджав рік-два тому. А допомагає 
Корнелії Іванівні Тернопільська ра-
йонна організація Товариства Чер-
вого Хреста України. За сприяння 
Товариства Червого Хреста жінці і 
допомогли з оформленням пенсії, 
для цього особисто постаралася 
голова районної червонохресної 
організації Ольга Нижник. 

Марія Турська родом з селища 
Великі Бірки, довгий час працюва-
ла у дошкільних закладах Тернопо-
ля, одинока, син та невістка помер-
ли. Ніхто тепер не навідується до 
цієї жінки. А Марія Мустаєва з Ми-
ролюбівки проходить доготрива-
лий курс лікування. Син Петро во-
ює в зоні АТО, другий — Михайло 
— вдома. Одинокі й Гілярія Остапів 
з Мишкович, Емілія Цвігун з Лучки, 
Теодозія Матвеєв із Великої Бере-
зовиці та інші.

Заступник голови Тернопіль-
ської райдержадміністрації Уляна 
Люлька разом з представниками 
соціальних служб вручила старень-
ким продовольчі набори, побувала 
в палатах хворих та кабінетах, по-
спілкувалася з медичним колекти-
вом геріатричного відділення 
ТРТМО.

Несамотня самотність

Під час зустрічі з колективом геріатричного відділення ТРТМО  
у с. Мишковичі — заступник голови Тернопільської РДА Уляна Люлька, 

заступник головного лікаря ТРТМО Ігор Войтович,  
директор територіального центру соціального обслуговування  

Надія Бойко, представники соціальних служб району.
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Учасники АТО з Тернополя зі своїми рідними і близькими.

Продовження.
Початок на 1 стор.

Щодня молилася, хвилюва-
лася та чекала на чоловіка 
Людмила Гайтко. Жінка каже, 
що за найменшої нагоди теле-
фонувала Дмитрові.

Тарас Куриляк — боєць ба-
тальйону особливого призна-
чення “Тернопіль” розповідає, 
що місцеве населення нала-
штоване неоднозначно. Одні 

підтримують українських бійців, 
інші ставляться до них непри-
язно. Люди налякані, вони хо-
чуть миру та спокою. Чоловік 
стверджує, що українська армія 
відступати та здавати позиції 
не буде. Допомагає їм вистоя-
ти народна підтримка.

Марія Куриляк сподівається, 
що неоголошена війна, наре-
шті, закінчиться і її син більше 
не братиме до рук зброю та не 
одягатиме бронежилет. Коли 

Тарас їхав на схід, жінка через 
тривогу та важкість на душі на-
віть не прийшла проводжати 
його. Сьогодні ж для неї свято 
— її син повернувся живим та 
неушкодженим.

Усі бійці, які повернулися із 
зони АТО, вважають, що за ці 
останні місяці Україна та україн-
ці дуже змінилися. Люди згурту-
валися і нарешті зрозуміли, що 
все в цьому житті залежить від 
них самих, усе в їхніх руках. 

Повернутися живими

 Після повернення із зони АТО — фото на згадку з колегами  
по службі. У центрі — старший дільничний інспектор  

Тернопільського РВ УМВС України в області Роман Музика, 
зліва — заступник начальника сектора дільничних інспекторів 

міліції Юрій Яржемський, справа — старший дільничний  
інспектор міліції Ярослав Дусановський.

ВО “Свобода” займає нині 
гідне місце в українському по-
літикумі, бо довела за короткий 
час перебування при владі сво-
їх представників у нашому краї 
свою спроможність динамічно і 
послідовно йти до поставленої 
мети, що б хто не казав. Влас-
не, це дозволяє свободівцям 
належно втілювати у життя іде-
ологію націоналізму, покладе-
ного в основу діяльності партії. 
Більше того, не просто націо-
налізму, а націоналізму соці-
ального, який (за Ярославом 
Стецьком) поєднує в собі наці-
ональне і соціальне, і дозволяє 
боротися як за національну 
справедливість, так і за соці-
альну. 

Сучасний стан незалежної 
України, який раз у раз ознаме-
новується різноплановими по-
літичними кризами, на жаль, 
виявляє відсутність розуміння 
національно-державницької 
культури як у минулому, так і 
сьогодні, а, отже, розуміння суті 
націоналізму, а надто націона-
лізму українського. Воно й не 
дивно з нашою вистражданою 
історією, яка спроваджувала 
українців як не під Литву чи 
Польщу, то під Московію чи Ав-
стрію. І звісно, з одночасним 
усуненням національної ідеї і її 
вилученням з нашої політичної і 
духовної культури. Багаторічна 
російська пропаганда робила 
цю ідею невиразним маревом в 
очах багатьох українців, пре-
важна більшість яких і дотепер 

нехтує її перевагами і значиміс-
тю. Несхитними залишалися хі-
ба що істинні патріоти, які боро-
нили й часто ціною крові відсто-
ювали її в лавах націоналістич-
них організацій “Пласт”, “Сокіл”, 
УСС, УВО, ОУН-УПА… 

Ця боротьба не минула да-
ремно, і на сучасному етапі їхні 
ідеї активно пропагує ВО “Сво-
бода”. Анатолій Бітів, який сто-
яв ще біля витоків партії, влуч-
но зазначає, що “влада завжди 
перешкоджала націоналістам: 
чи то були комуністи, чи демо-
крати, чи Янукович — вони за-
вжди боялися націоналізму, бо 
націоналізм — це щось інше, це 
те, що ламає всі стереотипи 
влади”. Людина ж бо думаюча 
навряд чи заперечить цінність 
таких засад націоналізму, як 
“національна солідарність”, 
“постійне плекання духовних і 
національних традицій”, “гарту-
вання волі”, “культ честі і шля-
хетності”, “елітарний устрій 
суспільства”, “життєвий акти-
візм”, а головне — вірна і не-
підробна любов до рідної дер-
жави.

У сьогоднішніх передвибор-
чих перегонах демократично-
ліберальних партій, хоч які во-
ни, здавалося б, не є віддані 
Україні, все ж вчувається якась 
поверховість, непевність, поде-
куди й алогічність у діях. На від-
міну від них, націоналісти є по-
літичною силою з давньою тра-
дицією, яка послідовно з 1991 
року обстоює побудову сильної 

Української держави на засадах 
соціальної та національної спра-
ведливості, не міняючи своїх 
ідеологічних принципів залежно 
від політичної ситуації. Лібера-
лізм же проявив себе хоча б у 
1917-1921 рр. Коли треба було 
наступати, ставити перед фак-
том — тодішня українська еліта 
показала зразок нерішучості. 
Вожді Центральної Ради запо-
бігали перед недругами, нама-
гались домовитися з ворогами 
— в результаті втратили все. 
Сьогодні маємо лібералів, які 
зрадили Помаранчеву револю-
цію 2004 року, допустили до 
влади Януковича, сформували 
тушкований парламент, прове-
ли законопроекти “про особли-
вий порядок на Донбасі”, який, 
по-суті, веде до здачі окупова-
ної частини Донбасу під повний 
контроль російського агресора і 
терористів. “Національні демо-
крати обживають кабінети, лібе-
рали грабують майно, а націо-
налісти — на антимосковських 
фронтах”, — так політичне життя 
в Україні на початку 1990-х рр. 
характеризували ЗМІ. Чи зараз 
відбувається не подібне?

За даними незалежних дослі-
джень, активістів “Свободи” бу-
ло найбільше на Революції Гід-
ності, порівняно з представни-
ками інших партій. Їх було най-
більше серед ув’язнених, пора-
нених і загиблих. Саме свобо-
дівці стали першими 
політв’язнями режиму Янукови-
ча. Ідеї, які націоналісти пропа-
гували багато років, стали гас-
лами Майдану: люстрація вла-
ди, демонтаж олігархічної сис-
теми, відкликання депутатів, 
особиста і національна гідність. 
Багато з них стали сьогодні вже 
законами, які от-от, сподіваюсь, 
почнуть виконуватися. А банде-
рівське гасло “Слава Україні” 
стало всенародним. Крім того, 
близько 400 свободівців беруть 
активну участь у бойових діях на 
Донбасі у складі різних підроз-
ділів Збройних сил України, ке-
руючись досягненнями Святос-

лава Хороброго, повстанців Хо-
лодного Яру, воїнів УПА, подум-
ки прохаючи у них благословен-
ня і мужності. Активність націо-
налістів у парламенті також по-
мітна. Завдяки їм було заборо-
нено ретрансляцію 14 росій-
ських каналів, які вели антиу-
країнську пропаганду, збільше-
но збір сільськогосподарської 
продукції, припинено незаконні 
махінації в екологічній сфері, 
розпочато відновлення боєздат-
ності армії в найбільш критич-
ний час окупації Криму, недо-
пущено приватизації газотран-
спортної системи та підземних 
газосховищ та ін.

“Свободі” часто закидають 
надмірну войовничість і бажан-
ня воювати. Але й тут треба 
бути справедливими. Бо як не 
розуміти того, що миру капіту-
ляцією перед ворогом досягти 
неможливо. Що єдиний шлях 
до миру і безпеки для України 
— це перемога над окупантом. 
Для цього потрібна повна мобі-
лізація усіх ресурсів. Чи підпи-
сання Мінського протоколу про 
перемир’я сприяло припинен-
ню воєнних дій? В цьому й 
основна проблема демократів 
— намагання в усьому домови-
тися, чим у черговий раз за-
свідчити меншовартісність 
українського народу, а, отже, і 
його рабську покору. Прикмет-
ними з цього приводу є слова 
в’язня брежнєвських таборів, 
письменниці І. Калинець, ска-
зані після недопущення свобо-
дівцями членів проросійського 
“Русского единства” з черво-
ним прапором на вулиці Львова 
9 травня 2011 року: “Як би во-
ни (свободівці) не вийшли тоді, 
з нас би сміявся цілий світ, на-
ша гідність була б розтоптана. 
Сьогодні вони (проросійські 
прапороносці) викрикують що-
найогидніші гасла, плюють нам 
в очі, завтра ж прийдуть до ха-
ти, як вони приходили вже не 
один раз, будуть на очах бать-
ків ґвалтувати дітей, будуть ви-
возити, нищити, а ми не маємо 

права сказати, бо ми демокра-
ти”. Ми хочемо того? Або як всі 
заворушилися, коли свободівці 
“пошарпали” тоді ще директо-
ра “Першого національного” 
телеканалу Пантелеймонова. 
Але чи хтось надав значення 
тому, якої шкоди той завдав 
Україні, шкоди, яка, можливо, 
вартувала життя не одного 
українця? Нагадаю, “Перший 
національний” транслював по-
вний виступ Путіна, в якому 
агресор виправдовував необ-
хідність російської окупації 
Криму.

Те, що свобода сама не да-
ється, а її треба здобувати, є 
аксіомою. Згадаймо з історії, як 
важко її здобували запорозькі 
козаки, гайдамаки, вояки УПА.  
А як важко вона дається нам 
сьогодні. Та й, зрештою, за-
гляньмо в Біблію, де Господь 
застерігає словами з одкровен-
ня Івана Богослова: “Не можна 
бути теплим. Або ти гарячий, 
або ти холодний, все інше від 
лукавого”. Завдяки цьому й іс-
нує нині Українська держава, в 
якій ще є сили, що не дають за-
гинути їй. 

На жаль, багато бруду сьо-
годні несправедливо виливаєть-
ся на ВО “Свобода”, навперебій 
цинічно присвоюються його гас-
ла і досягнення, часто принижу-
ються ідеологи українського на-
ціоналізму. Це можна пояснити 
лише одним — непросвітністю і 
байдужістю, а може, й заздрістю 
і страхом. “Усе лихо в світі од 
нетямучості”, — писав І. Нечуй-
Левицький. Та хочеться вірити, 
що ми, українці, врешті, оберне-
мося лицем до того, до чого за-
кликає нас наша природа. Звіс-
но, як і кожна партія, “Свобода” 
не без недоліків. Та суть не в 
тому. Важливо зберігати пози-
тивне мислення і розуміти, що 
лише наше, рідне може утвори-
ти передумови для добробуту і 
процвітання української нації на 
своїй, “Богом даній землі”. Тож 
думаймо, голосуймо, робімо 
правильний вибір!

Позиція ●

“Бич людини — це уявлюване знання” 
(Мішель де Монтень).

Андрій СНІГУР,  
смт. Великі Бірки, Тернопільський район.

Уміння мобілізовувати свої розумові потуги у відповідальні 
моменти дає можливість кожному з нас творити свою долю 
так, як ми хочемо. В умовах війни і виборчої кампанії така 
риса стає вкрай необхідною, адже розмаїття політичних 
партій ставить українців перед складним вибором, здійсни-
ти який без елементарних знань просто неможливо. Бо та-
ки зізнаймося — більшість володіє лише уявлюваними зна-
ннями, а то й взагалі не знає про тих, кого намагається 
вибирати. І ця непросвітленість часто стає для людини тим 
бичем, який згодом боляче шмагає по її сумлінню, гідності, 
благополуччі. Але буває вже пізно щось переінакшити. 
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Бюджет ● Це важливо ●

Виконанню прогнозо-
ваних показників щодо 
наповнення бюджетів 
всіх рівнів було при-
свячено брифінг за 
участю начальника 
Т е р н о п і л ь с ь к о ї 
об’єднаної державної 
податкової інспекції  
Петра Якимчука. 

Під час зустрічі зазначе-
но, що економічна ситуація, 
яка склалась сьогодні, дик-
тує нові умови співпраці по-
датківців та платників подат-
ків. Дуже важливо, щоб ко-
жен громадянин усвідомлю-
вав свою роль у належній 
сплаті платежів до бюджету 
та роль фіскальної служби, 
яка, крім виконання суто фіс-
кальної функції, прагне бути 
партнером бізнесу. 

Прогнозовані показники 
виконані як до зведеного, так 
і до місцевого бюджетів. Так, 
платниками Тернополя та 
Тернопільського району впродовж 
9 місяців 2014 року сплачено біль-
ше 420 мільйонів гривень до міс-
цевого та 1 мільярд 185 мільйонів 
гривень до зведеного бюджетів. 

Після брифінгу Петро Микола-
йович охоче погодився надати від-
повіді на ряд запитань для читачів 
“Подільського слова”. 

Щодо наповнення 
бюджету платниками 

Тернопільського 
району

 Впродовж січня-вересня цього 
року до зведеного бюджету надій-
шов майже 91 мільйон гривень. 
Найбільше надійшло податку на 
прибуток — 14 млн. грн., податку 
на додану вартість – 14,1 млн. грн., 
більше як 0,5 млн. грн. плати за 
користування надрами. 

Із 60,3 млн. грн., які отримав 
місцевий бюджет, левову частку 
складає податок на доходи фізич-
них осіб – 45,9 млн. грн. Його на-
дійшло на 2,9 млн. грн. більше, ніж 

минулоріч. Власники та користува-
чі земельних ділянок поповнили 
скарбницю району на 5,3 млн. грн., 
а суб’єкти підприємництва – “спро-
щенці” сплатили більш як 6,4 млн. 
грн. єдиного податку, перевер-
шивши минулорічні надходження 
на 668 тис. грн. 

Особлива увага приділяється 
питанню виплати заборгованої 
зарплати працівникам підприєм-
ствами району та перерахуванню 
до бюджету сум утриманих подат-
ків. Так, спільно вжитими з Терно-
пільською райдержадміністрацією 
заходами тільки у вересні чотири 
підприємства – боржники виплати-
ли більш як 154 тисячі гривень 
зарплати, а в бюджет перерахова-
но 18 тисяч гривень податку на до-
ходи. 

Новозареєстровані 
суб’єкти 

господарювання
На початок жовтня на податко-

вому обліку в інспекції перебуває 1 
484 юридичні особи та 4 349 фі-
зичних осіб-підприємців. Майже 

половина з них спла-
чує єдиний податок. З 
початку року на облік 
стали 29 новозареє-
строваних підпри-
ємств та 112 підпри-
ємців Тернопільського 
району. 

Контрольно-
перевірочні 

заходи
Діяльність фахівців 

податкового аудиту 
Тернопільської ОДПІ 
спрямована на вияв-
лення схем ухилення 
та мінімізації подат-
кових зобов’язань 
платників. Адже за-
проваджений раніше 
мораторій на прове-
дення перевірок сто-
сується платників по-
датків та зборів, які 
дбайливо наповню-
ють бюджет, а не тих, 

хто активно шукає шляхи ухилен-
ня та задіяних у відповідних тіньо-
вих схемах. 

Впродовж дев’яти місяців про-
ведено перевірки у 51 юридичної 
особи, з них 6 – відповідно до 
плану-графіка та 45 – позаплано-
вих. Порушникам донараховано 
більш як 6,7 млн. грн. податків та 
штрафних санкцій. На сьогодніш-
ній день до бюджету надійшло 
майже 1,2 млн. грн. 

Перевірками були охоплені і 
фізичні особи – підприємці райо-
ну. З початку року проведено 170 
таких перевірок, за результатами 
яких донараховано 446,4 тис. грн. 
платежів. 

Успішно проводяться 
контрольно-перевірочні заходи в 
рамках операції “Урожай — 2014”. 
Сільськогосподарські підприєм-
ства району перевірялись з таких 
питань: обсяги продажу, чисель-
ність працюючих та суми нарахо-
ваного їм доходу, виплата за 
орендовані паї та перерахування 
платежів до бюджету. Загалом, 

тим, хто не дотримувався вимог 
законодавства, донараховано 
більш як 740 тис. грн. раніше не 
сплачених платежів та штрафних 
санкцій. Майже 300 тис. грн. уже 
надійшло до бюджету. 

Щодо сплати 
єдиного соціального 

внеску
З жовтня минулого року звіт-

ність з єдиного соціального внеску 
платниками Тернопільського райо-
ну подається до податкової інспек-
ції, а сплата проводиться на нові 
рахунки. На податківців також по-
кладено контроль за декларуван-
ням та повнотою сплати цього 
платежу. 

За 9 місяців 2014 року платни-
ками району сплачено 134,4 млн. 
грн. внеску, що на 1,1 млн. більше, 
ніж у січні-вересні минулого року. 

Співпраця зі ЗМІ
Засоби масової інформації  

образно називають “четвертою 
владою” в суспільстві. Вони фор-
мують громадську думку й лінію 
поведінки окремих груп населен-
ня, відстоюють соціальні інтере-
си. 

Завдяки плідній співпраці по-
даткової інспекції із редакцією 
“Подільського слова” мешканці 
отримують найактуальнішу інфор-
мацію щодо діяльності інспекції та 
змін, які відбуваються в оподатку-
ванні. Адже тільки з початку року 
на сторінках єдиного друкованого 
органу на теренах району опублі-
ковано більше 100 матеріалів на 
податкову тематику.

“Ваша команда активно під-
тримує нас у всіх наших діях і по-
чинаннях. Повірте, для нас це 
важливо, і ми це цінуємо. Нехай 
ніколи не залишає вас прагнення 
служити істині, завжди гострим 
буде ваше перо, чистою – со-
вість, переконливим і полум’яним 
– журналістське слово”, – напри-
кінці розмови зазначив начальник 
інспекції Петро Миколайович 
Якимчук та висловив побажання і 
надалі продовжувати співпрацю. 

90,7 млн. грн. податків до зведеного  
бюджету та 134,4 млн. грн. єдиного соціального  

внеску від платників Тернопільського району

Начальник Тернопільської об’єднаної державної 
податкової інспекції Петро Якимчук. 

20 жовтня — останній день 
подання:

* податкової декларації з подат-
ку на додану вартість за вересень 
2014 року платниками, у яких по-
датковий період дорівнює кален-
дарному місяцю;

* декларації акцизного податку 
за вересень 2014 року;

* копій записів у реєстрах ви-
даних та отриманих податкових 
накладних за вересень 2014 року в 
електронному вигляді усіма плат-
никами податку;

* податкової декларації з плати 
за землю (земельний податок та/
або орендна плата за земельні ді-
лянки державної або комунальної 
власності) за вересень 2014 року ;

* податкової декларації зі збору 
за користування радіочастотним 
ресурсом України за вересень 
2014 року;

* розрахунку суми збору на роз-
виток виноградарства, садівництва 
і хмелярства за вересень 2014 ро-
ку;

* звіту про суми нарахованої за-
робітної плати застрахованих осіб 
та суми нарахованого єдиного вне-
ску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування до 
органів доходів і зборів (форма № 
Д4 (місячна)) за вересень 2014 ро-
ку;

* авансового внеску з єдиного 
податку за жовтень 2014 року 
платниками, віднесеними до 1 та 2 
груп;

* єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування з доходу за 
вересень 2014 року;

* єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування з доходу фі-
зичних осіб – підприємців, які об-
рали спрощену систему оподатку-
вання, за III квартал 2014 року;

29 жовтня — останній день 
сплати:

* авансового внеску з податку 
на нерухоме майно за III квартал 
2014 року;

30 жовтня — останній день 
сплати:

* авансових внесків з податку на 
прибуток за жовтень 2014 року;

* податку на додану вартість за 
вересень 2014 року;

* податку на доходи фізичних 
осіб з нарахованого, але не випла-
ченого доходу, за вересень 2014 
року;

* акцизного податку за вере-
сень 2014 року;

* плати за землю за вересень 
2014 року;

* збору у вигляді цільової над-
бавки до діючого тарифу на елек-
тричну і теплову енергію за вере-
сень 2014 року;

* збору у вигляді цільової над-
бавки до діючого тарифу на при-
родний газ за вересень 2014 ро-
ку;

* збору за користування радіо-
частотним ресурсом за вересень 
2014 року;

* збору на розвиток виногра-
дарства, садівництва і хмелярства 
за вересень 2014 року;

* військового збору з нарахова-
ного, але не виплаченого доходу, 
за вересень 2014 року.

Зверніть увагу! На відміну від 
граничних строків подання звітнос-
ті, які переносяться на наступний 
за вихідним або святковим робо-
чий день, для строків сплати по-
датків та зборів у Податковому ко-
дексі України таке перенесення не 
передбачено. Тому податки та збо-
ри, останній строк сплати яких 
спливає у неробочий (вихідний або 
святковий) день, слід сплатити на-
передодні.

Довідки за тел.: 15-07,  
43-46-10.

Календар 
бухгалтера на другу 

половину жовтня 
2014 року:

За доброю традицією на-
весні кожного року прово-
диться конкурс дитячих 
малюнків, літературних 
творів на податкову тема-
тику. Цьогоріч він прохо-
див під назвою “Очима ди-
тини — про бюджет краї-
ни”. І ось підведені підсум-
ки конкурсу, на який діти 
подали 126 робіт. Кожна з 
поданих робіт мала свою 
“родзинку”, та журі оціню-
вало за високими профе-
сійними вимогами. 

13 юних художників, літерато-
рів та комп’ютерних умільців 
стали переможцями цьогорічно-
го регіонального конкурсу “Очи-
ма дитини — про бюджет краї-
ни”. Усі вони нагороджені дипло-
мами та цінними подарунками. 

“Ви вразили мене, а також і 
членів журі вмінням сказати ви-
соким поетичним стилем, і ча-
рівним казковим сюжетом, і за-
гострено публіцистичною дум-
кою про податки і податківців, 
про честь і совість, про багат-
ство держави і людської душі. 
Дякую вам за це”, — зазначив на-
чальник податкової інспекції  

Петро Якимчук під час нагоро-
дження. 

Долучився до привітань також 
голова ТВ АППУ у Тернопільській 

області Ігор Дутка, який побажав 
діткам натхнення, здійснення всіх 
задумів і мрій. Також Ігор Степа-
нович нагадав, що конкурс про-

ходитиме і надалі та запрошував 
брати активну участь.

На переконання дітей, конкурс 
допомагає їм творчо реалізувати 
свої таланти, розкрити значущість 
податків у житті кожної людини і 
держави в цілому, висловити по-
дяку сумлінним платникам і вод-
ночас присоромити тих, хто ухи-
ляється чи хитрує з податками. 

Про це переконливо свідчать 
дитячі художні роботи: “Сплаче-
ні податки — це крила майбут-
ньому”, “Податки — це складно, 
але потрібно”, “Кожен по пер-
лині — багатство в країні”, 
“Українцям — прозорі податки”. 
І на такому “дорослому” рівні 
мислення виконана переважна 
більшість поданих на конкурс 
робіт. 

Організатори конкурсу та 
члени журі висловили ще одну 
спільну думку — щиру вдячність 
за співпрацю з дітьми, їхніми 
вчителями та підтримку і розу-
міння батьків. Тож маємо впев-
неність, що зростатиме сім’я 
сумлінних платників податків, а 
наш конкурс набере ще більшої 
творчої висоти серед дітей Тер-
нополя та Тернопільського ра-
йону. 

“Кожен по перлині — багатство в країні”
Конкурси ●

Начальник податкової інспекції Петро Якимчук відзначив  
переможців конкурсу “Очима дитини — про бюджет країни”.
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“Гаряча лінія” ●

Під час чергового телефон-
ного сеансу “гарячої лінії” 
Тернопільської об’єднаної 
ДПІ ГУ Міндоходів у Терно-
пільській області тернополя-
нами було порушено ряд за-
питань, які стосувались ново-
го платежу — військового 
збору. Додзвонювачів ціка-
вило: хто є платниками збору 
та яким є порядок сплати, 
що є об’єктом оподаткуван-
ня, яка ставка збору. На ці та 
інші запитання відповідав на-
чальник інформаційно-
комунікаційного відділу  
Павло Копча. 

— Працівника підприємства 
призвали на військову службу 
за призовом під час мобілізації 
в зону АТО. Йому нарахували 
компенсаційну виплату в розмі-
рі середнього заробітку. Чи під-
лягає оподаткуванню така ви-
плата, якщо так, то якими по-
датками?

— Відповідно до Кодексу зако-
нів про працю України, за праців-
никами, призваними на військову 
службу за призовом під час мобі-
лізації, на особливий період, але 
не більше одного року, зберіга-
ються місце роботи, посада і ком-
пенсується із бюджету середній 
заробіток на підприємстві. Випла-
та таких компенсацій із бюджету в 
межах середнього заробітку про-
водиться за рахунок коштів  
Державного бюджету України в 
порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України.

Відповідно до Податкового ко-
дексу, до загального місячного 
(річного) оподатковуваного доходу 
платника податку не включаються 
сума грошової допомоги (у тому 
числі в натуральній формі), що на-
дається фізичним особам або чле-
нам їхніх сімей (діти, дружина, 
батьки), військовослужбовцям, 
призваним на військову службу за 
призовом у зв’язку з мобілізацією 
та компенсаційні виплати з бю-
джету в межах середнього заро-
бітку працівників, призваних на 
військову службу за призовом під 
час мобілізації, на особливий пері-
од.

Однак, порядок таких компен-
саційних виплат з бюджету на цей 
час відсутній.

Враховуючи наведене, підпри-
ємство оподатковує суму серед-
нього заробітку, виплачену таким 
працівникам, податком на доходи 
фізичних осіб на загальних підста-
вах у розмірі 15% та/або 17%.

Ця виплата прирівнюється до 
заробітної плати і є базою нараху-
вання єдиного внеску та є об’єктом 
оподаткування військовим збо-
ром. 

— Наша працівниця пішла в 
декретну відпустку. Їй нарахо-
вано соціальну допомогу у 
зв’язку із вагітністю та полога-
ми. Чи підлягає оподаткуванню 
військовим збором ця сума? 

— Об’єктом оподаткування вій-
ськовим збором є доходи у формі 
заробітної плати, інших заохочу-
вальних та компенсаційних виплат 
або інших виплат і винагород, які 
нараховуються (виплачуються, на-
даються) платнику у зв’язку з тру-
довими відносинами.

Відпустка у зв’язку з вагітністю 
та пологами є соціальною від-
пусткою, яка надається жінкам на 
підставі медичного висновку. Фі-
нансування допомоги у зв’язку з 
вагітністю та пологами прова-
диться з коштів державного соці-
ального страхування. Допомога у 
зв’язку з вагітністю та пологами 
надається застрахованій особі у 
формі матеріального забезпечен-
ня, яке компенсує втрату заробіт-
ної плати (доходу) за період від-
пустки у зв’язку з вагітністю та 
пологами. Тому сума соціальної 
допомоги у зв’язку з вагітністю та 
пологами не підлягає оподатку-
ванню військовим збором.

— У зв’язку з сімейними об-
ставинами, за основним місцем 
роботи я написала заяву, щоб 
видали матеріальну допомогу. 
Чи буде така виплата оподатку-
ватися військовим збором?

— Об’єктом оподаткування вій-
ськовим збором є, зокрема, дохо-
ди у формі заробітної плати, інших 
заохочувальних та компенсаційних 
виплат або інших виплат і винаго-
род, які нараховуються (виплачу-
ються, надаються) платнику у 
зв’язку з трудовими відносинами. 
Заробітна плата — це винагорода, 
обчислена, як правило, у грошово-
му виразі, яку власник або уповно-
важений ним орган виплачує пра-
цівникові за виконану ним роботу. 
Також підприємства в межах своїх 
повноважень і за рахунок власних 
коштів можуть встановлювати до-
даткові, порівняно із законодав-
ством, трудові і соціально-побутові 
пільги для працівників. Одна із та-
ких пільг — виплата працівникам 
матеріальної допомоги. 

У разі, якщо працедавець надає 
окремим працівникам нецільову 
благодійну, в тому числі і матері-
альну допомогу за їх заявами у 
зв’язку з особистими обставина-
ми, яка носить разовий характер, 
наприклад, на вирішення 
соціально-побутових потреб, вона 
не входить до складу заробітної 
плати, тому військовим збором не 
оподатковується.

— При звільненні найманого 
працівника виплачуємо вихідну 
допомогу. Чи підлягає вона опо-
даткуванню військовим  
збором?

— Вихідна допомога — це гро-
шова виплата працівнику, звільне-
ному з роботи не з його вини та 
яка виплачується роботодавцем з 
підстав та у розмірах, встановле-
них Кодексом законів про працю. 
Сума вихідної допомоги є 
обов’язковою виплатою працівни-
ку підприємства у зв’язку з припи-
ненням трудових відносин та під-
лягає оподаткуванню військовим 
збором на загальних підставах.

— Доброго дня! Підкажіть, 
будь-ласка, чи є звітність щодо 
військового збору? Чула, що 
має змінюватися бланк форми 
№ 1 ДФ і в ній має відображати-
ся цей збір.

— На сьогодні Державною фіс-
кальною службою України розро-
блено та направлено до Міністер-
ства фінансів України проект фор-
ми податкового розрахунку (фор-
ма № 1ДФ), який передбачає відо-
браження податковим агентом за-
гальної суми доходу, з якого утри-
мано військовий збір за звітний 
період, без відображення персоні-
фікованих даних фізичних осіб — 
платників військового збору.

До набрання чинності нової 
форми Податкового розрахунку 
(форма № 1ДФ) необхідно продо-
вжити подавати цей розрахунок за 
старою формою, яка затверджена 
наказом Міністерства доходів і 
зборів України від 21 січня 2014 
року № 49.

— Чи зміниться порядок за-
повнення платіжки в зв’язку зі 
сплатою військового збору?

— Ще з 26 листопада 2013 року 
діє новий Порядком заповнення 
документів на переказ у разі спла-
ти податків, зборів та інших плате-
жів, який затверджений наказом 
Міністерства доходів і зборів Укра-
їни від 22.10.2013 р. № 609.

На сьогоднішній день відсутні 
зміни щодо заповнення поля рек-
візиту “Призначення платежу” роз-
рахункового документа платникам 
податків.  

Детальніше ознайомитися з 
Порядком заповнення документів 
та списками кодів видів сплати 
можна на веб-порталі Державної 
фіскальної служби України або 
завітавши до Центру обслугову-
вання платників Тернопільської 
ОДПІ, чи зателефонувати: 1507, 
43-46-46. 

Про нові зміни  —  
на прямому зв’язку

Історія податків на Поділлі розвивалась відповідно 
до податкової системи тієї держави, яка господарю-
вала на наших землях. А це і Річ Посполита, і Австро-
Угорщина, і Російська імперія. Цікавим періодом сто-
совно різноманіття податків, які накладались на укра-
їнців, став час правління Речі Посполитої. В цей час 
сплачувались такі податки:

— “лановий” — 3-4 злотих (збирала польська шлях-
та);

— “лісний” — 3 злотих;
— “на дим” — 1 злотий;
— “за весілля дочки” — 1 злотий;
— “за розлучення” — 6 злотих (самовільне розлу-

чення з дружиною);

— “пологовщина” — податок, який стягувався від 
площі землі, кількості худоби (голів) та іншого майна. 

До міських кас сплачували податки з торгів і про-
мисловості:

— “чопове і шеляжне” — від продажу алкогольних 
напоїв;

— “прасовка” — за торгівлю сіллю;
— “пасічний” — за бджільництво;
— “шос” — за будівництво доріг;
— “колядницький збір” — за колядування під час 

різдвяних і пасхальних свят.
Ось таку кількість податків платили жителі Поділля. 

Більшість з них загубились у вирі історії та вважаються 
кумедними у наш час.

Цікаво ●

Сторінками минулого

Відповідальний за випуск 
“Податкового вісника” — Василь Карпа.

4 липня 2014 року 
Верховна Рада Украї-
ни ухвалила Закон  
№ 1588 “Про внесен-
ня змін до Податково-
го кодексу України та 
деяких інших законо-
давчих актів України 
щодо пасивних дохо-
дів (далі — Закон 
№1588), яким врегу-
льовано питання опо-
даткування процентів, 
що нараховуються на 
депозитні вклади гро-
мадян. Роз’яснення 
окремих питань, які 
найчастіше виника-
ють, дає начальник 
відділу обслуговуван-
ня платників податків 
Василь Карпа.

— Чи уже діють нові 
норми Закону? Чи відмі-
нені попередні?

— У березні цього року 
було підписано Закон 1166 
“Про запобігання фінансо-
вій катастрофі…”, в якому, поряд з 
іншими нововведеннями, було за-
проваджено з 1 липня прогресив-
не, за ставками від 15% до 25%, 
оподаткування податком на доходи 
фізичних осіб всіх пасивних дохо-
дів, зокрема, і процентів, нарахо-
ваних на суми поточних або депо-
зитних банківських рахунків. Норми 
нового Закону №1588 набирають 
чинності з 1 серпня і, насамперед, 
вони відміняють запроваджене ра-
ніше прогресивне оподаткування 
процентів. Відповідно до внесених 
змін, нарахований податок на по-
точний  або депозитний  банків-
ський рахунок, депозитний вклад 
за період з 1 липня 2014 року до 1 
серпня (набрання чинності нового 
закону), підлягає анулюванню і не 
сплачується до бюджету. Також 
інформація щодо сум таких доходів 
і податків не зазначається податко-
вим агентом у розрахунку за ф. 1 
ДФ. Фізичні особи, яким у період з 
1 липня до 1 серпня нараховано 
процентні доходи, звільняються від 
обов’язку декларування таких до-
ходів і сплати з них податку. 

– З якою часткою, у відсо-
тках, доведеться поділитись з 
державою вкладникам уже за-
раз?

– Мова йде не лише про вклад-
ників, а всіх, хто отримує так звані 
пасивні доходи. А це можуть бути 
наступні доходи:

* проценти, нараховані на суму 
поточного або вкладного (депозит-
ного) банківського рахунку;

* процентні або дисконтні дохо-
ди за ощадними (депозитними) 
сертифікатами;

* проценти на вклад (депозит) 
члена кредитної спілки в кредитній 
спілці;

* плата (відсотки), що розподі-
ляється на пайові членські внески 
членів кредитної спілки;

* дохід, який виплачується ком-
панією, що управляє активами ін-
ституту спільного інвестування, на 
розміщені активи відповідно до за-
кону ;

* дохід за іпотечними цінними 
паперами, а це можуть бути іпо-
течні облігації та сертифікати;

* дохід у вигляді відсотків (дис-
конту), одержаного власником об-
лігацій від їхнього емітента;

* дохід за сертифікатом фонду 
операцій з нерухомістю.  

Саме з 1 серпня ставка оподат-

кування таких доходів є фіксова-
ною і складає 15 відсотків. Оподат-
кування є кінцевим під час їхнього 
нарахування податковим агентом 
(банком, кредитною спілкою то-
що).

Однак, слід наголосити, що  
банк виконує функції податкового 
агента лише під час нарахування  
на користь фізичних осіб процентів 
на суми вкладних (депозитних) по-
точних рахунків, крім поточних ра-
хунків, на які здійснюються ви-
ключно виплати заробітної плати, 
стипендій, пенсій, соціальної допо-
моги та інших соціальних виплат. 

–  Чи потрібно подавати де-
кларацію громадянам-
вкладникам, як передбачалось 
раніше, після завершення ро-
ку?

– Громадяни, які отримують у 
2014 році такі доходи,  
звільняються від обов’язку їхнього 
декларування і будь-якої доплати 
податку. 

– Чи передбачений так зва-
ний неоподатковуваний мінімум 
для сум депозитних процентів, 
з якого не будуть брати пода-
ток?

– Такого мінімуму законом не 
передбачено. Оподаткуванню під-
лягає вся сума – з першої копійки 
нарахованого доходу.

– Оподаткування будуть здій-
снювати банки, кредитні спілки, 
тобто, податкові агенти. Вони ж 
і будуть перераховувати пода-
ток до місцевого бюджету ? Є 
надія, що це буде додатковим 
джерелом для районного бю-
джету?

– Законом №1588 внесено змі-
ни до Бюджетного кодексу, згідно 
з яким податок перераховувати-
меться податковими агентами  не 
до місцевого, а до державного 
бюджету. Згодом, через систему 
міжбюджетних трансфертів та до-
тацій, ці суми будуть перерозподі-
лятися між місцевими бюджетами 
всіх рівнів. Усі суб’єкти господа-
рювання, які утримуватимуть по-
даток з вказаних сум, мають 
обов’язок у строки, визначені По-
датковим кодексом для місячного 
податкового періоду, здійснювати 
в повному обсязі перерахування 
сум податку до бюджету.

– Податковий кодекс перед-
бачає обов’язкове щокварталь-
не інформування податкових 

органів про громадян, кому і 
скільки таких доходів виплаче-
но. Як бути з банківською та-
ємницею?

— Податковим кодексом пе-
редбачено  подання податково-
го розрахунку за формою 1ДФ 
— один раз у квартал, про суми 
нарахованого та виплаченого 
доходу громадянам  а також 
утриманого податку з цих сум 
– в розрізі усіх, кому виплачено 
(нараховано) такі доходи. Од-
нак, Законом № 1588 з цього 
приводу внесено зміни  до стат-
ті 170 Податкового кодексу 
України, зокрема, до підпункту 
170.4.2., і передбачено, що бан-
ки, кредитні спілки, які нарахо-
вують доходи у вигляді процен-
тів, у податковому розрахунку 
1ДФ відображають загальну су-
му нарахованих доходів та за-
гальну суму утриманого з них 
податку. При цьому не зазнача-

ється інформація про суми 
окремого банківського вклад-
ного (депозитного) або по-
точного рахунку, ощадного 

(депозитного) сертифікату чи 
вкладу члена кредитної спілки. 
Також не зазначаються відомості 
про фізичну особу – платника 
податку, якій нараховані такі до-
ходи. Аналогічні зміни внесені і 
до ст. 62 Закону України “Про 
банки і банківську діяльність”, 
якими виключено потребу банків 
розкривати банківську таємницю 
щодо вкладників, суми їхніх вкла-
дів та суми процентів. Банки бу-
дуть перераховувати до бюджету 
загальну суму податку, нарахова-
ного із загальної суми процентів, 
нарахованих всім вкладникам за 
відповідний місяць.

– Багато громадян (особливо 
заробітчан) поклали грошові 
кошти на депозитні рахунки в 
іноземній  валюті. Враховуючи 
нестабільний курс валют, вини-
кає запитання — за яким кур-
сом буде визначатись сума до 
оподаткування?

– З огляду на те, що податок 
до бюджету сплачується в гривні, 
банк має перерахувати суму по-
датку, утриманого з нарахованих 
процентів в іноземній валюті, в 
гривні. Податковий кодекс перед-
бачає, що під час нарахування 
доходів в іноземній валюті такі 
доходи перераховуються у гривні 
за валютним курсом Національ-
ного банку України, тобто офіцій-
ного курсу гривні до іноземних 
валют, що діє на момент нараху-
вання таких доходів.

– Зараз почастішали випад-
ки, коли громадяни, побоюю-
чись за свої вклади, достроко-
во розривають договори, жерт-
вуючи  частиною процентів. То-
ді банк робить їх перерахунок. 
А як бути з уже утриманим рані-
ше податком?

– Справді, за інформацією 
банків, такі випадки є частими. Як 
в такому разі вчинити? Законо-
давці, передбачивши це, теж вне-
сли зміни до згадуваної вище 
статті 170 ПКУ, в якій зазначено, 
що у разі дострокового розірван-
ня договору вкладу (депозиту) та 
здійснення у зв’язку з цим пере-
рахунку доходу у вигляді процен-
тів за процентною ставкою, пе-
редбаченою умовами договору 
для таких випадків, податковий 
агент (банк, спілка) проводить 
перерахунок і сум податку, утри-
маного з такого доходу. 

У пошуках істини
Новації ●

Начальник відділу обслуговування  
платників податків Тернопільської ОДПІ 

Василь Карпа.
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Позачергові вибори народних депутатів України 26 жовтня 2014 року
Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України 

одномандатного виборчого округу № 165
Постанова окружної виборчої комісії з виборів 
народних депутатів України одномандатного 

виборчого округу № 165
м. Зборів 10 жовтня 2014 року 23 год. 25 хв.                                   № 16

Про утворення дільничних виборчих комісій одномандатного виборчого  
округу № 165 з виборів народних депутатів України на позачергових виборах 

народних депутатів України 26 жовтня 2014 року 
Розглянувши подання політичних партій, депутатські фракції яких зареєстровані в 

Апараті Верховної Ради України поточного скликання: Всеукраїнського об’єднання 
“Батьківщина”, Всеукраїнського об’єднання “Свобода”, Політичної партії “УДАР (Україн-
ський Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка” щодо кандидатур до складу 
дільничних виборчих комісій одномандатного виборчого округу з виборів народних де-
путатів України окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України, а та-
кож політичних партій – суб’єктів виборчого процесу, кандидатів у народні депутати 
України від яких було зареєстровано у загальнодержавному багатомандатному вибор-
чому окрузі на чергових виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року: Пар-
тії Сергія Тігіпка «Сильна Україна», ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ «ЗАСТУП», політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», 
ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА», політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Сво-
бода», політичної партії «Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)», політичної партії 
«НАРОДНИЙ ФРОНТ», політичної партії «НОВА ПОЛІТИКА», політичної партії «Об’єднання 
«САМОПОМІЧ», політичної партії «ПРАВИЙ СЕКТОР», Радикальної Партії Олега Ляшка та 
кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатному виборчому 
окрузі №165 на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року: 

Колодки Нестора Михайловича, Репели Петра Йосиповича, Ткача Володимира Михай-
ловича, Черника Миколи Євгеновича, Чудика Арсена Ігоровича, Юрика Тараса Зіновійо-
вича, кандидатури від яких до складу окружних виборчих комісій включаються за резуль-
татами жеребкування, проведеного окружною виборчою комісією одномандатного ви-
борчого округу №165 9 жовтня 2014 року, враховуючи, що інші кандидатури до складу 
окружних виборчих комісій є відхиленими, згідно з пунктом 1 частини другої статті 13, 
частинами першою – третьою, п’ятою, сьомою статті 26, частинами першою – сьомою, 
дев’ятою – одинадцятою статті 28, частиною третьою статті 107 Закону України “Про 
вибори народних депутатів України”, окружна виборча комісія одномандатного вибор-
чого округу №165 постановляє:

1. Утворити дільничні виборчі комісії одномандатного виборчого округу №165 з ви-
борів народних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 
26 жовтня 2014 року згідно з додатками 1 – 308.

2. Дільничним виборчим комісіям одномандатного виборчого округу №165 з виборів 
народних депутатів України поінформувати громадян про свій склад, місцезнаходження 
та режим роботи у визначений цими комісіями спосіб.

3. Цю постанову разом з відповідним додатком надіслати відповідним регіональним 
друкованим засобам масової інформації для опублікування у п’ятиденний строк від дня 
її прийняття, а також дільничним виборчим комісіям одномандатного виборчого округу 
№ 165 з виборів народних депутатів України.

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої  
комісії.

Голова окружної виборчої комісії №165 РіПка О.М. 
Секретар окружної виборчої комісії №165 ЖУк Н.В.

Виборча дільниця № 610893
Звичайна, мала, поштова адреса: вул. Лесі Українки, 1а, с. Баворів, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47743.
Місцезнаходження: сільський клуб, гардеробна.

ПіБ особи Посада в 
ДВк

Дата 
народження

Освіта, місце 
основної роботи Суб’єкт подання

Дерлиця 
Оксана 
Степанівна

Г о л о в а  
комісії 11.01.1960

Вища
Т и м ч а с о в о  

не працює

Репела Петро 
Йосипович

Гринишин 
Тетяна Олегівна

Заступник 
голови комісії 16.01.1989

Вища 
Т и м ч а с о в о  

не працює

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
“ В С Е У К Р А Ї Н С Ь К Е 
АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
“ЗАСТУП”

Пелешок 
Ольга Орестівна

С е к р е т а р 
комісії 01.04.1975

Вища 
Баворівська ЗОШ 

І-ІІІ ступенів

Політична партія 
“НАРОДНИЙ ФРОНТ”

Трипалюк 
Ірина 

Ярославівна
Член комісії 07.12.1970

Вища 
Баворівська загаль-

ноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьківщи-
на”, фракція якої зареє-
стрована в Апараті ВРУ

Лис Назар 
Олегович Член комісії 23.10.1994

Незакінчена вища 
Тернопільський націо-
нальний педагогічний 
університет

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобода”, 
фракція якої зареєстро-
вана в Апараті ВРУ

Хамуляк 
Галина Василівна Член комісії 20.07.1954 Вища

Пенсіонер
ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА 

ПОРОШЕНКА”

Бучинська 
Ірина Ігорівна Член комісії 01.10.1994

Загальна середня 
Тернопільський націо-
нальний економічний 
університет

політична партія Все-
українське об’єднання 
“Батьківщина”

Волошин 
Богданна 
Богданівна

Член комісії 06.02.1994

Незакінчена вища 
Тернопільський націо-
нальний педагогічний 
університет

політична партія Все-
українське об’єднання 
“Свобода”

Бучинська 
Ірина Орестівна Член комісії 14.10.1974

Загальна середня 
Тернопільський район-
ний  центр соціального 
обслуговування

Політична партія 
“Громадянська позиція 
(Анатолій Гриценко)”

Хамуляк Ігор 
Ігорович Член комісії 08.04.1996 Незакінчена вища 

ТНЕУ

Політична партія 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Салабай Надія 
Ярославівна Член комісії 08.12.1964

Вища 
Фермерське госпо-

дарство «Бучинський»

Політична партія 
“УДАР Віталія Кличка”, 
фракція якої зареєстро-
вана в Апараті ВРУ

Яремко Ірина 
Зіноївна Член комісії 10.01.1996

Середня 
ТНПУ ім. В. Гнатю-

ка

Радикальна Партія 
Олега Ляшка

Дідух Василь 
Мирославович Член комісії 13.01.1973

С е р е д н я -
спеціальна Приватний 
підприємець  

Чудик Арсен 
Ігорович

Заблоцька 
Ольга Богданівна Член комісії 22.03.1975

Загальна середня 
Дитячий садок с. Баво-
рів

Юрик Тарас 
Зіновійович

Виборча дільниця № 610894
Звичайна, мала, поштова адреса: вул. Шевченка, 8, с. Застав’є, Тернопіль-

ський р-н, Тернопільська обл., 47743. 
Місцезнаходження: школа, кімната бібліотеки.

Лис Галина 
Григорівна

Голова комі-
сії 14.07.1974

Середня спеціаль-
на Тернопільська об-
ласна дитяча лікарня

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобо-
да”, фракція якої за-
реєстрована в Апара-
ті ВРУ

Гордій Оксана 
Степанівна

Заступник 
голови комісії 25.01.1984

Вища 
Приватне підпри-

ємство ”Чоботар”

Репела Петро 
Йосипович

Заверуха Зоряна 
Михайлівна

С е к р е т а р 
комісії 10.05.1993 Неповна вища 

ТНЕУ
Радикальна Партія 

Олега Ляшка

Бучинська 
Галина Михайлівна Член комісії 27.06.1954

Вища 
Б а в о р і в с ь к а  

дільнича лікарня

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьків-
щина”, фракція якої 
зареєстрована в Апа-
раті ВРУ

Горват Любов 
Зіновіївна Член комісії 18.07.1967

Загальна середня 
Дитячий садок   
с. Баворів

ПАРТІЯ “БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА”

Дерлиця Галина 
Степанівна Член комісії 28.11.1978

Вища 
П р и в а т н и й  

підприємець

ПОЛІТИЧНА ПАР-
ТІЯ “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 
А Г Р А Р Н Е 
ОБ’ЄДНАННЯ “ЗА-
СТУП”

Костик Леся 
Василівна Член комісії 18.04.1989

Вища 
Тимчасово не  

працює

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьків-
щина”

Лис Христина 
Володимирівна Член комісії 15.02.1989

Вища 
Т и м ч а с о в о  

не працює

Політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобо-
да”

Головата Оксана 
Володимирівна Член комісії 02.08.1993 Загальна середня 

Тимчасово не працює

Політична партія 
“Громадянська пози-
ція (Анатолій Грицен-
ко)”

Пелешок Василь 
Омелянович Член комісії 20.02.1972 Вища 

Пенсіонер
Політична партія 

“НАРОДНИЙ ФРОНТ”

Пітулай Любов 
Дмитрівна Член комісії 23.09.1975

Загальна середня 
Баворівська ЗОШ 

І-ІІІ ст.

Політична партія 
“УДАР Віталія Клич-
ка”, фракція якої за-
реєстрована в Апара-
ті ВРУ

Дерлиця Іван 
Степанович Член комісії 17.01.1992

Середня 
Т и м ч а с о в о  

не працює

Черник Микола 
Євгенович

Дідух Світлана 
Василівна Член комісії 11.02.1994

Середня Терно-
пільський національ-
ний медичний універ-
ситет

Чудик Арсен 
Ігорович

Горват Ігор 
Михайлович Член комісії 02.08.1990

Загальна середня 
Приватне акціонерне 
товариство птахофа-
брика «Тернопільська» 
с. Великі Гаї

Юрик Тарас 
Зіновійович

Виборча дільниця № 610895
Звичайна, середня, поштова адреса: вул. Січових Стрільців, 41, с. Байківці, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47711.
Місцезнаходження: будинок культури, фойє.

Лисак Ірина 
Володимирівна Голова комісії 05.06.1964

Вища Сільсько-
господарське това-
риство з обмеженою 
відповідальністю «Ві-
кторія»

Політична партія 
“УДАР Віталія Клич-
ка”, фракція якої за-
реєстрована в Апа-
раті ВРУ

Ревич Галина 
Вікторівна

Заступник го-
лови комісії 03.09.1989

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Захарків Олег 
Мирославович

Шуль Надія 
Романівна

Секретар комі-
сії 14.07.1990

Вища 
Байковецька за-

гальноосвітня школа 
І-ІІ ступенів

Репела Петро 
Йосипович

Смаль Богдан 
Володимирович Член комісії 08.11.1942 Вища 

Пенсіонер

Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”, фракція 
якої зареєстрована 
в Апараті ВРУ

Стефанюк 
Зоряна Яросла-

вівна
Член комісії 12.06.1993

Незакінчена вища 
Тернопільський наці-
ональний економіч-
ний університет

Всеукраїнське 
об’єднання “Свобо-
да”, фракція якої 
зареєстрована в 
Апараті ВРУ

Музичко Марія 
Володимирівна Член комісії 07.04.1984

Вища 
Тимчасово не  

працює

ПАРТІЯ “БЛОК 
П Е Т Р А 
ПОРОШЕНКА”

Козуб Люба 
Миколаївна Член комісії 04.07.1972

Вища 
Байковецька за-

гальноосвітня школа 
І-ІІ ступенів

П О Л І Т И Ч Н А 
ПАРТІЯ “ВСЕУКРА-
ЇНСЬКЕ АГРАРНЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ “ЗА-
СТУП”

Луців Володи-
мир Ярославович Член комісії 02.12.1959

Вища 
Байковецька ЗОШ 

І-ІІ ступенів

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Бать-
ківщина”

Чоп’як Сергій 
Михайлович Член комісії 25.03.1985

Середня спеціаль-
на ВАТ «Тернопільо-
бленерго»

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобо-
да”

Гураль Воло-
димир Зіновійо-

вич
Член комісії 15.08.1986

Загальна середня 
Тимчасово не пра-
цює

Політична партія 
“Громадянська по-
зиція (Анатолій Гри-
ценко)”

Сич Ірина 
Степанівна Член комісії 24.07.1989

Вища 
Байковецька сіль-

ська рада

Політична партія 
“ Н А Р О Д Н И Й 
ФРОНТ”

Небесна 
Тетяна Ігорівна Член комісії 12.01.1995

Середня спеціаль-
на Тимчасово не пра-
цює

Політична партія 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Порада Ірина 
Ігорівна Член комісії 21.01.1994 Неповна вища 

ТНЕУ
Р а д и к а л ь н а 

Партія Олега Ляшка

Рогач Ігор 
Дмитрович Член комісії 23.04.1963

С е р е д н я  
спеціальна 

ТОВ «Вікторія»

Чудик Арсен 
Ігорович

Фінтон Ольга 
Василівна Член комісії 28.10.1994

Загальна середня 
Тимчасово не пра-
цює

Юрик Тарас 
Зіновійович
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Виборча дільниця № 610896
Звичайна, велика, поштова адреса: вул. крушельницької, 49, с. Біла, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47707.
Місцезнаходження: сільський клуб, кімната для репетицій.

ПіБ особи Посада в 
ДВк

Дата 
народження

Освіта, місце 
основної роботи Суб’єкт подання

Палубяк Богдан 
Йосипович

Голова 
комісії 24.10.1949 Вища 

Пенсіонер

Політична партія 
“ Н А Р О Д Н И Й 
ФРОНТ”

Бігус Віктор 
Іванович

Заступник 
голови комісії 19.07.1961 Вища Тернопіль-

ський молокозавод

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьків-
щина”

Цицюра Надія 
Миронівна

Секретар 
комісії 05.11.1957 Загальна середня 

«Укрпошта» с. Біла

ПАРТІЯ “БЛОК 
П Е Т Р А 
ПОРОШЕНКА”

Шонь Наталія 
Богданівна

Член 
комісії 10.06.1962

Вища 
Приватне підпри-

ємство «Світанок»

Всеукра ї нське 
об’єднання “Батьків-
щина”, фракція якої 
зареєстрована в 
Апараті ВРУ

Бутрин Зоряна 
Андріївна

Член 
комісії 23.12.1993

Незакінчена вища 
ТДМУ імен і 
І.Я.Горбачевського

Всеукра ї нське 
об’єднання “Свобо-
да”, фракція якої за-
реєстрована в Апа-
раті ВРУ

Турчин Марія 
Петрівна

Член 
комісії 23.08.1965

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Захарків Олег 
Мирославович

Кузик Людмила 
Олексіївна

Член 
комісії 16.01.1972

Середня спеціаль-
на Тимчасово не пра-
цює

ПОЛІТИЧНА ПАР-
ТІЯ “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 
А Г Р А Р Н Е 
ОБ’ЄДНАННЯ “ЗА-
СТУП”

Ціховська Наталія 
Володимирівна

Член 
комісії 21.01.1972

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобо-
да”

Борко Ірина 
Казимирівна

Член 
комісії 26.09.1939 Вища 

Пенсіонер

Політична партія 
“Громадянська пози-
ція (Анатолій Гри-
ценко)”

Базюк Юлія 
Тарасівна

Член 
комісії 12.08.1992

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Політична партія 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Огірка Наталія 
Ярославівна

Член 
комісії 16.10.1955 Вища 

Клуб с. Біла

Політична партія 
“УДАР Віталія Клич-
ка”, фракція якої за-
реєстрована в Апа-
раті ВРУ

Підгородецька 
Уляна Євгенівна

Член 
комісії 10.11.1994

Середня
ТНПУ ім. В Гнатю-

ка

Р а д и к а л ь н а 
Партія Олега Ляшка

Боднар Оксана 
Ярославівна

Член 
комісії 17.07.1972

Вища Тернопіль-
ський міський заклад 
“Центр первинної 
медико-санітарної до-
помоги”, амбулаторія 
загальної практики сі-
мейної медицини № 
5

Репела Петро 
Йосипович

Зеневич Мар’яна 
Степанівна

Член 
комісії 19.07.1991

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Юрик Тарас 
Зіновійович

Виборча дільниця № 610897
Звичайна, середня, поштова адреса: вул. Мазепи, 27, с. Біла, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47707.
Місцезнаходження: сільська рада, кабінет землевпорядника.

Боляк Ольга 
Йосипівна

Голова ко-
місії 17.04.1962

Вища
 Білецька сільська 

рада

Політична партія 
“НАРОДНИЙ ФРОНТ”

Юрик Андрій 
Романович

Заступник 
голови комісії 30.10.1985

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Репела Петро 
Йосипович

Ягнюк Оксана 
Романівна

С е к р е т а р 
комісії 18.02.1953 Середня спеціаль-

на Пенсіонер
Захарків Олег 

Мирославович

Юрик Ольга 
Миколаївна Член комісії 13.09.1955 Вища 

Пенсіонер

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьків-
щина”, фракція якої 
зареєстрована в Апа-
раті ВРУ

Кузь Алла 
Степанівна Член комісії 23.06.1990 Вища 

ПП «Фешин тайм»

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобода”, 
фракція якої зареє-
стрована в Апараті 
ВРУ

Волошин 
Володимир 

Євгенович
Член комісії 23.01.1968

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

ПАРТІЯ “БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА”

Бура Юлія 
Володимирівна Член комісії 29.06.1982 Середня спеціаль-

на Медичний коледж

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
“ В С Е У К Р А Ї Н С Ь К Е 
АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
“ЗАСТУП”

Тверда Ольга 
Михайлівна Член комісії 05.08.1960

Вища Великогли-
бочецька загальноос-
вітня школа І-ІІІ ступе-
нів

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьків-
щина”

Орлінський Іван 
Петрович Член комісії 11.09.1988

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобода”

Маєвська 
Наталія Михайлівна Член комісії 12.06.1983 Вища Тернопіль-

ський коледж

Політична партія 
“Громадянська пози-
ція (Анатолій Грицен-
ко)”

Кільчицька 
Ольга Миколаївна Член комісії 01.06.1958

Загальна середня 
Укрпошта відділення 
зв’язку

Політична партія 
“УДАР Віталія Кличка”, 
фракція якої зареє-
стрована в Апараті 
ВРУ

Гладиш Дмитро 
Степанович Член комісії 01.01.1971

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Радикальна Партія 
Олега Ляшка

Сосновий 
Сергій Степанович Член комісії 21.08.1976

Середня 
Тимчасово не пра-

цює

Черник Микола Єв-
генович

Зеневич Леся 
Зіновіївна Член комісії 24.04.1972

С е р е д н я -
спеціальна Тернопіль-
ська районна лікарня

Чудик Арсен 
Ігорович

Загалюк Євгеній 
Володимирович Член комісії 10.06.1995

Загальна середня 
Тернопільський націо-
нальний технічний уні-
верситет

Юрик Тарас 
Зіновійович

Виборча дільниця № 610898
Звичайна, середня, поштова адреса: вул. Шевченка, 35, с. Буцнів,

 Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47730.
Місцезнаходження: будинок культури, фойє.

Костів Ольга 
Володимирівна

Голова комі-
сії 05.08.1964 Вища 

Пенсіонер

політична пар-
тія Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”

Юречко Ігор 
Михайлович

З а с т у п н и к 
голови комісії 19.05.1987

Середня спеціаль-
на Меблевий цех   
с. Буцнів

Захарків Олег 
Мирославович

Корчевська 
Ірина Ярославівна

Секретар ко-
місії 28.01.1970 Загальна середня 

Тимчасово не працює

Політична пар-
тія “Громадянська 
позиція (Анатолій 
Гриценко)”

Дика Ольга 
Несторівна Член комісії 28.01.1948 Загальна середня 

Пенсіонер

Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Горин Олег 
Петрович Член комісії 26.11.1980

Вища 
ТНВК школа-ліцей 

№6

Всеукраїнське 
об’єднання “Сво-
бода”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Юречко Роман 
Адамович Член комісії 22.12.1960 Загальна середня 

Тимчасово не працює

ПАРТІЯ “БЛОК 
П Е Т Р А 
ПОРОШЕНКА”

Зіньків Андрій 
Любомирович Член комісії 08.09.1971

Середня спеціаль-
на Тимчасово не пра-
цює

П О Л І Т И Ч Н А 
ПАРТІЯ “ВСЕУКРА-
ЇНСЬКЕ АГРАРНЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ “ЗА-
СТУП”

Процін Роман 
Іванович Член комісії 21.09.1961

Середня 
Буцнівська ЗОШ  

І-ІІІ ступенів

політична пар-
тія Всеукраїнське 
об’єднання “Сво-
бода”

Баранець 
Степан Степанович Член комісії 01.07.1969 Загальна середня 

пенсіонер

П о л і т и ч н а 
партія “НАРОДНИЙ 
ФРОНТ”

Лутчак Галина 
Ярославівна Член комісії 12.02.1978

Середня спеціаль-
на Тимчасово не пра-
цює

П о л і т и ч н а 
партія “Об’єднання 
“САМОПОМІЧ”

Юречко Михайло 
Адамович Член комісії 20.11.1955

Вища 
Будинок культури  

с. Буцнів Тернопіль-
ського району

Політична пар-
тія “УДАР Віталія 
Кличка”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Грицин Тамара 
Богданівна Член комісії 11.08.1994 Середня 

ТНЕУ

Р а д и к а л ь н а 
Партія Олега 
Ляшка

Дяченко Тарас 
Богданович Член комісії 25.08.1985

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Репела Петро 
Йосипович

Зіньків Ольга 
Олегівна Член комісії 16.04.1976

Середня 
Приватне підпри-

ємство «Янчук»

Черник Микола 
Євгенович

Колодко Іван 
Іванович Член комісії 19.06.1961

С е р е д н я -
спеціальна Тимчасово 
не працює

Чудик Арсен 
Ігорович

Назвальський 
Богдан Григорович Член комісії 03.01.1951

Загальна середня 
Буцнівська ЗОШ І-ІІІ 
ст.

Юрик Тарас 
Зіновійович

Виборча дільниця № 610899
Звичайна, мала, поштова адреса: вул. Серединецька, 41а, с. Серединки, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47730.
Місцезнаходження: сільський клуб, гардеробна.

Коцюба Орина 
Володимирівна

Голова комі-
сії 02.02.1948

Вища
Поштове відділення 

с. Серединки

політична пар-
тія Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”

Ракуш Ірина 
Іванівна

З а с т у п н и к 
голови комісії 31.07.1963

Середня спеціаль-
на Тернопільське ра-
йонне СТ

політична пар-
тія Всеукраїнське 
об’єднання “Сво-
бода”

Гладиш Наталія 
Дмитрівна

Секретар ко-
місії 05.07.1996

Середня 
ТНПУ ім.. в. Гнатю-

ка

Р а д и к а л ь н а 
Партія Олега 
Ляшка

Катеринюк Марія 
Степанівна Член комісії 15.07.1957

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Сорока Любов 
Дмитрівна Член комісії 12.09.1955 Середня спеціаль-

на Клуб с. Серединки

Всеукраїнське 
об’єднання “Сво-
бода”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Зільник Марія 
Мирославівна Член комісії 18.09.1962

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Захарків Олег 
Мирославович

Маліновська 
Ольга 

Володимирівна
Член комісії 31.03.1984

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

ПАРТІЯ “БЛОК 
П Е Т Р А 
ПОРОШЕНКА”

Хребетко Любов 
Степанівна Член комісії 03.12.1960

Вища 
Львівська залізниця 

станція Теренопіль

П о л і т и ч н а 
п а р т і я 
“ Н А Р О Д Н И Й 
ФРОНТ”

Маліновський 
Володимир Микола-

йович
Член комісії 02.03.1978 Середня 

ТОВ «Ватраукр»

П о л і т и ч н а 
п а р т і я 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Колоденна Марія 
Михайлівна Член комісії 12.08.1969

Вища Тернопіль-
ський районний відділ 
культури

Політична пар-
тія “УДАР Віталія 
Кличка”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Катеринюк 
Христина 
Миколаївна

Член комісії 18.06.1996

Загальна середня 
Тернопільський націо-
нальний економічний 
університет

Репела Петро 
Йосипович

Островська 
Наталія Федорівна Член комісії 08.12.1990

С е р е д н я 
Ф е л ь д ш е р с ь к о -
акушерський пункт 
с. Серединки

Черник Мико-
ла Євгенович

Ящик Жанна 
Михайлівна Член комісії 01.03.1960 Вища 

Пенсіонер
Чудик Арсен 

Ігорович

Смоляк Мирос-
лава Мирославівна Член комісії 24.10.1969 Вища Серединків-

ська ЗОШ І ступеня
Юрик Тарас 

Зіновійович
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Виборча дільниця № 610900
Звичайна, велика, поштова адреса: вул.Шевченка, 2, 

смт. Велика Березовиця, Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47725.
Місцезнаходження: будинок культури, кабінет завідувача.

ПіБ особи Посада в 
ДВк

Дата 
народження

Освіта, місце осно-
вної роботи Суб’єкт подання

Слобода 
Надія Мико-

лаївна

Голова ко-
місії 24.04.1967

Середня спеціальна 
Будинок культури смт. В. 
Березовиця

Захарків Олег 
Мирославович

Королішин 
Наталія 

Ярославівна

Заступник 
голови комісії 18.08.1982 Вища 

Тимчасово не працює
Репела Петро 

Йосипович

Волинець 
Ірина 

Дмитрівна

С е к р е т а р 
комісії 24.06.1968

Вища 
Тернопільська філія 

МППЗТ Київ-Дніпровське»

Черник Микола 
Євгенович

Майкович 
Марія Суре-

нівна
Член комісії 12.09.1960

Вища
 Управління з експлуа-

тації майнового комплек-
су

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьківщи-
на”, фракція якої зареє-
стрована в Апараті ВРУ

Наводило 
Надія 

Степанівна
Член комісії 10.01.1946 Середня спеціальна 

Пенсіонер

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобода”, 
фракція якої зареєстро-
вана в Апараті ВРУ

Роговик 
Лідія 

Богданівна
Член комісії 01.05.1980

Вища Товариство з об-
меженою відповідальністю 
санаторій «Веселка»

ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА”

Іванова 
Галина 

Василівна
Член комісії 16.02.1983 Вища 

Підприємець

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
“ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАР-
НЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ЗА-
СТУП”

Малецька 
Павліна 

Юліанівна
Член комісії 08.03.1954

Вища 
Товариство з обмеже-

ною відповідальністю 
”ОСП Корпорація Ватра”

політична партія Всеу-
країнське об’єднання 
“Батьківщина”

Чубата 
Надія 

Зеновіївна
Член комісії 08.01.1960 Середня спеціальна 

Пенсіонер

політична партія Всеу-
країнське об’єднання 
“Свобода”

Йосипів 
Тетяна 

Петрівна
Член комісії 26.09.1992 Вища 

Тимчасово не працює

Політична партія “Гро-
мадянська позиція (Ана-
толій Гриценко)”

Калинка 
Ігор Олексійо-

вич
Член комісії 30.07.1988 Вища 

Тимчасово не працює
Політична партія 

“НАРОДНИЙ ФРОНТ”

Шимків 
Назарій 
Іванович

Член комісії 27.04.1991 Вища 
Тимчасово не працює

Політична партія 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Галашин 
Оксана 

Василівна
Член комісії 02.01.1948 Вища

Пенсіонер

Політична партія 
“УДАР Віталія Кличка”, 
фракція якої зареєстро-
вана в Апараті ВРУ

Юрчик 
Тетяна 
Ігорівна

Член комісії 25.04.1980 Вища 
Тимчасово не працює

Радикальна Партія 
Олега Ляшка

Душенко 
Галина 

Дмитрівна
Член комісії 08.02.1970 Середня спеціальна 

Тимчасово не працює
Ткач Володимир 

Михайлович

Галайко 
Марія Воло-
димирівна

Член комісії 28.08.1974
Вища 
Бібліотека смт. В. Бе-

резовиця
Чудик Арсен Ігорович

Гудзь 
Володимир-

Максим 
Олегович

Член комісії 26.08.1994
Загальна середня Тер-

нопільський національний 
технічний університет

Юрик Тарас 
Зіновійович

Виборча дільниця № 610901
Звичайна, велика, поштова адреса: вул. Лесі Українки, 4, 

смт. Велика Березовиця, Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47724.
Місцезнаходження: школа, кабінет інформатики.

Караба 
Світлана Бори-

сівна

Голова 
комісії 05.08.1962

Вища 
Дитячий ясла-садок смт. 

Велика Березовиця

Чудик Арсен Ігоро-
вич

Роговик Юрій 
Богданович

Заступник 
голови комісії 01.05.1980

Вища 
Товариство з обмеже-

ною відповідальністю ви-
давництво «школярик»

Юрик Тарас 
Зіновійович

Мельничук 
Михайло Андрі-

йович

Секретар 
комісії 19.11.1956

Вища 
Комунальне підприєм-

ство 
“Аква-сервіс”

Репела Петро 
Йосипович

Стодола Інна 
Вікторівна

Член 
комісії 01.12.1969

Вища Великоберезо-
вицька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьків-
щина”, фракція якої 
зареєстрована в Апа-
раті ВРУ

Стукало Олег 
Петрович

Член 
комісії 10.03.1948 Середня спеціальна Пен-

сіонер

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобо-
да”, фракція якої за-
реєстрована в Апараті 
ВРУ

Караба 
Василь Михай-

лович

Член 
комісії 01.11.1963 Середня спеціальна Ра-

йонне дорожнє управління
Захарків Олег 

Мирославович

Іванюта 
Євгеній Володи-

мирович

Член 
комісії 17.06.1981 Вища Загальноосвітня 

школа с. Острів
ПАРТІЯ “БЛОК 

ПЕТРА ПОРОШЕНКА”

Соколовська 
Ірина Петрівна

Член 
комісії 14.10.1987

Вища 
Дитячий садок 
смт. Велика Березовиця

ПОЛІТИЧНА ПАР-
ТІЯ “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 
А Г Р А Р Н Е 
ОБ’ЄДНАННЯ “ЗА-
СТУП”

Белзецька 
Наталія Іванівна

Член 
комісії 22.04.1972

Вища Великоберезо-
вицька амбулаторія загаль-
ної практики сімейної меди-
цини

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьків-
щина”

Бакалець 
Олег Іванович

Член 
комісії 22.06.1985

Середня спеціальна 
Мишковицьке МПД ДП 
«Укрспирт»

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобода”

Семчишин 
Наталія Василів-

на

Член 
комісії 10.08.1974

Загальна середня Тер-
нопільська комунальна місь-
ка лікарня швидкої допомо-
ги

Політична партія 
“Громадянська пози-
ція (Анатолій Грицен-
ко)”

Бандас 
Людмила Ярос-

лавівна

Член 
комісії 28.08.1967

Загальна середня КУТОР 
«Тернопільський обласний 
протитуберкульознийдис-
пансер»

Політична партія 
“НАРОДНИЙ ФРОНТ”

Пиняга 
Володимир 
Васильович

Член 
комісії 30.07.1993 Середня 

Тимчасово не працює

Політична партія 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Щавурська 
Ірина Євгенівна

Член 
комісії 12.03.1967

Вища 
Навчально-виховний 

комплекс Грабовецька за-
гальноосвітня школа І-ІІ сту-
пенів дошкільний навчаль-
ний заклад

Політична партія 
“УДАР Віталія Кличка”, 
фракція якої зареє-
стрована в Апараті 
ВРУ

Капічан 
Тетяна Миронів-

на

Член 
комісії 09.11.1993 Неповна вища

ТНЕУ
Радикальна Партія 

Олега Ляшка

Гарко Роман 
Миколайович

Член 
комісії 23.01.1970 Вища 

Тимчасово не працює
Ткач Володимир 

Михайлович
Бобівник 

Олег Васильович
Член 

комісії 20.04.1968 Вища 
Тимчасово не працює

Черник Микола 
Євгенович

Виборча дільниця № 610902
Звичайна, велика, поштова адреса: вул. Микулинецька, 42, смт. Велика 

Березовиця, Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47724.
Місцезнаходження: селищна рада, кабінет юриста.

Мельничайко 
Ірина Йосифівна

Голова комі-
сії 13.12.1984

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

ПАРТІЯ “БЛОК 
П Е Т Р А 
ПОРОШЕНКА”

Стукало Петро 
Олегович

З а с т у п н и к 
голови комісії 22.09.1974 Середня спеціаль-

на Тернопільські МЕМ

Всеукраїнське 
об’єднання “Сво-
бода”, фракція якої 
зареєстрована в 
Апараті ВРУ

Триліх Віталій 
Мирославович

Секретар ко-
місії 23.07.1992

Вища Тернопіль-
ський національний 
технічний університет

Чудик Арсен 
Ігорович

Серватович 
Ангеліна 
Миколаївна

Член комісії 06.04.1988

Вища 
Тернопільське ра-

йонне територіальне 
медичне об’єднання

Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”, фракція 
якої зареєстрована 
в Апараті ВРУ

Луців Євген 
Іванович Член комісії 25.09.1992

Середня спеціаль-
на Районне дорожнє 
управління

Захарків Олег 
Мирославович

Стодола Воло-
димир Романович Член комісії 20.04.1989

Вища 
ПП «Режан-

полісаж»

П О Л І Т И Ч Н А 
ПАРТІЯ “ВСЕУКРА-
ЇНСЬКЕ АГРАРНЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ “ЗА-
СТУП”

Сивак Роман 
Богданович Член комісії 22.05.1975

Вища 
Комунальне під-

приємство “Терно-
пільтеплокомуненер-
го”

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Бать-
ківщина”

Стукало Ігор 
Олегович Член комісії 30.04.1977 Середня спеціаль-

на Тернопільські МЕМ

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Сво-
бода”

Іванова Віра 
Михайлівна Член комісії 16.07.1959 Загальна середня 

Тимчасово не працює

Політична партія 
“Громадянська по-
зиція (Анатолій 
Гриценко)”

Пришляк 
Світлана Богданів-

на
Член комісії 28.02.1976 Вища Великобере-

зовицька ЗОШ І-ІІІст.

Політична партія 
“ Н А Р О Д Н И Й 
ФРОНТ”

Скіп Ірина 
Володимирівна Член комісії 13.04.1996

Незакінчена вища 
Тернопільське ПТУ 
№1

Політична партія 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Волошин Ігор 
Євгенович Член комісії 23.01.1968 Загальна середня 

Тимчасово не працює

Політична партія 
“УДАР Віталія Клич-
ка”, фракція якої 
зареєстрована в 
Апараті ВРУ

Матушевський 
Юрій Степанович Член комісії 07.05.1990

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Р а д и к а л ь н а 
Партія Олега 
Ляшка

Романишин 
Наталія 
Миколаївна

Член комісії 10.01.1983
Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Репела Петро 
Йосипович

Черепанський 
Ігор Олегович Член комісії 08.08.1988

Вища КП «Терно-
пільміськтеплокому-
ненерго»

Ткач Володимир 
Михайлович

Онищук Воло-
димир Андрійович Член комісії 30.04.1994 Загальна середня 

Тимчасово не працює
Юрик Тарас 

Зіновійович

Виборча дільниця № 610903
Звичайна, мала, поштова адреса: вул. івана Франка, 4, с. кип’ячка, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47729.
Місцезнаходження: сільський клуб, кабінет завідувача.

Щур Ольга 
Іванівна

Голова комі-
сії 20.06.1987

Вища 
Тимчасово непра-

цює

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Бать-
ківщина”

Фомик Карина 
Валеріївна

З а с т у п н и к 
голови комісії 17.05.1993 Незакінчена вища 

ТНЕУ

ПОЛІТИЧНА ПАР-
ТІЯ “ВСЕУКРАЇН-
СЬКЕ АГРАРНЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ “ЗА-
СТУП”

Вовчук Любов 
Леонідівна

Секретар ко-
місії 13.04.1966 Загальна середня 

Тимчасово не працює
Юрик Тарас 

Зіновійович

Махинка 
Галина Григорівна Член комісії 28.01.1961

В и щ а 
Ф е л ь д ш е р с ь к о -
акушерський пункт

с. Кип’ячка

Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”, фракція 
якої зареєстрована 
в Апараті ВРУ

Гаврилишин 
Тетяна Іванівна Член комісії 07.02.1985

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Всеукраїнське 
об’єднання “Свобо-
да”, фракція якої 
зареєстрована в 
Апараті ВРУ

Тучак Оксана 
Миколаївна Член комісії 30.12.1986

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Захарків Олег 
Мирославович

Покляцька 
Павліна Василівна Член комісії 12.07.1991 Вища 

ТОЕНЦ

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобо-
да”

Копершевич 
Галина Євстахівна Член комісії 13.03.1963 Середня загальна 

Тимчасово не працює

Політична партія 
“Громадянська по-
зиція (Анатолій Гри-
ценко)”

Федьків Галина 
Володимирівна Член комісії 01.10.1964

Вища 
Сільськи клуб с. 

Кипячка

Політична партія 
“ Н А Р О Д Н И Й 
ФРОНТ”

Шушкевич 
Ірина Михайлівна Член комісії 22.06.1978

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Політична партія 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Кунцевич 
Наталя Богданівна Член комісії 16.09.1969

Вища 
ЗОШ І ступеня ди-

тячий садок с. 
Кип’ячка

Політична партія 
“УДАР Віталія Клич-
ка”, фракція якої за-
реєстрована в Апа-
раті ВРУ

Довгополий 
Роман Володиим-

рович
Член комісії 31.05.1996

Середня
 ТНПУ ім. В. Гнатю-

ка

Р а д и к а л ь н а 
Партія Олега Ляшка

Махинка Галина 
Ярославівна Член комісії 28.09.1986

Вища
Тимчасово не пра-

цює

Репела Петро 
Йосипович

Юшкевич 
Тарас Степанович Член комісії 23.04.1994

Вища Тернопіль-
ський національний 
педагогічний універ-
ситет

Чудик Арсен 
Ігорович
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Виборча дільниця № 610904
Звичайна, середня, поштова адреса: вул. Шкільна, 1, смт. Великі Бірки, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47740.
Місцезнаходження: школа, кабінет географії.

ПіБ особи Посада в 
ДВк

Дата 
народження

Освіта, місце 
основної роботи Суб’єкт подання

Гузь Оксана 
Григорівна

Голова ко-
місії 12.01.1992

Незакінчена вища 
Тернопільський націо-
нальний економічний 
університет

Всеукра їнське 
об’єднання “Свобо-
да”, фракція якої за-
реєстрована в Апа-
раті ВРУ

Гузь Сергій 
Миколайович

Заступник 
голови комісії 07.01.1993 Незакінчена вища 

ТНЕУ

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобо-
да”

Дідух Галина 
Мирославівна

С е к р е т а р 
комісії 24.05.1964

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Захарків Олег 
Мирославович

Костанович Віктор 
Романович Член комісії 29.09.1962

Вища
Тимчасово не пра-

цює

Всеукра їнське 
об’єднання “Батьків-
щина”, фракція якої 
зареєстрована в 
Апараті ВРУ

Дмитренко Наталія 
Миколаївна Член комісії 29.04.1986

Вища 
Комунальне під-

приємство Великобір-
ківської селищної ра-
ди «Добробуд»

ПАРТІЯ “БЛОК 
П Е Т Р А 
ПОРОШЕНКА”

Ковч Наталія 
Василівна Член комісії 18.03.1988 Вища 

ПП ТзОВ «ТДК»

ПОЛІТИЧНА ПАР-
ТІЯ “ВСЕУКРАЇН-
СЬКЕ АГРАРНЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ “ЗА-
СТУП”

Чорна Галина 
Степанівна Член комісії 30.11.1953 Вища 

Пенсіонер

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьків-
щина”

Даннікова Галина 
Тарасівна Член комісії 05.05.1980 Загальна середня 

Тимчасово не працює

Політична партія 
“Громадянська по-
зиція (Анатолій Гри-
ценко)”

Бриль Марія 
Йосипівна Член комісії 25.06.1958

Вища 
ПрАТ «Агропром-

техніка»

Політична партія 
“ Н А Р О Д Н И Й 
ФРОНТ”

Друбиняк Людмила 
Василівна Член комісії 25.03.1957

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Політична партія 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Миколаїшин Лілія 
Миколаївна Член комісії 27.06.1980

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Політична партія 
“УДАР Віталія Клич-
ка”, фракція якої за-
реєстрована в Апа-
раті ВРУ

Сум Михайло 
Ігорович Член комісії 11.02.1996 Середня 

ТНЕУ
Р а д и к а л ь н а 

Партія Олега Ляшка

Грицан Наталія 
Іванівна Член комісії 05.06.1970

Вища Великобір-
ківська ЗОШ  І-ІІІ ст. – 
гімназія  ім. С. Балея

Репела Петро 
Йосипович

Бич Ірина 
Євгенівна Член комісії 23.02.1957

Середня 
Магазин «Гелея» 

смт. Великі Бірки

Черник Микола 
Євгенович

Харишин Андрій 
Романович Член комісії 14.12.1977 Середня

 ПП «Шульга»
Чудик Арсен Іго-

рович
Бутковська Галина 

Федорівна Член комісії 11.01.1957 Вища 
КП «Добробуд»

Юрик Тарас 
Зіновійович

Виборча дільниця № 610905
Звичайна, середня, поштова адреса: вул. Шевченка, 2, смт. Великі Бірки, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47740.
Місцезнаходження: будинок культури, кабінет директора.

Кметь Борис 
Григорович

Голова ко-
місії 02.01.1951 Середня 

Пенсіонер
Чудик Арсен 

Ігорович

Дроб Ярослава 
Євгенівна

Заступник 
голови комісії 21.04.1964

Середня спеціальна 
Великобірківський до-
шкільний навчальний за-
клад

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьків-
щина”

Харишин Тетяна 
Ігорівна

С е к р е т а р 
комісії 02.11.1983

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Захарків Олег 
Мирославович

Луків Ольга 
Іванівна Член комісії 05.08.1961

Вища Великобірків-
ський дошкільний на-
вчальний заклад

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьків-
щина”, фракція якої 
зареєстрована в Апа-
раті ВРУ

Лубкович 
Вікторія 

Ростиславівна
Член комісії 29.12.1992

Незакінчена вища 
Тернопільський націо-
нальна технічний універ-
ситет імені І.Пулюя

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобо-
да”, фракція якої за-
реєстрована в Апара-
ті ВРУ

Миколаїшин 
Максим Сергійович Член комісії 22.03.1996

Вища
 Тимчасово не пра-

цює

ПАРТІЯ “БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА”

Прус Зіновій 
Васильович Член комісії 28.09.1961

Вища 
Будинок культури 

смт. Великі Бірки

ПОЛІТИЧНА ПАР-
ТІЯ “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 
А Г Р А Р Н Е 
ОБ’ЄДНАННЯ “ЗА-
СТУП”

Снігур Євген 
Михайлович Член комісії 12.08.1977

Незакінчена вища 
Великобірківська серед-
ня школа

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобо-
да”

Гайдукевич 
Галина Борисівна Член комісії 11.11.1989

Вища
Романівська ЗОШ І 

ст.

Політична партія 
“Громадянська пози-
ція (Анатолій Грицен-
ко)”

Воляник Ірина 
Петрівна Член комісії 24.07.1990 Загальна середня 

Тимчасово не працює
Політична партія 

“НАРОДНИЙ ФРОНТ”

Войцеховський 
Юрій Євгенович Член комісії 17.10.1979

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Політична партія 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Пласконіс 
Любов Ігорівна Член комісії 12.12.1989

Вища 
Тимчасово не пра-

цюю

Політична партія 
“УДАР Віталія Клич-
ка”, фракція якої за-
реєстрована в Апара-
ті ВРУ

Демчук Тетяна 
Володимирівна Член комісії 02.09.1994 Середня 

ТНПУ ім. В. Гнатюка
Радикальна Партія 

Олега Ляшка

Івасечко Люд-
мила Ігорівна Член комісії 08.06.1970

Вища Великобірків-
ська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів - гім-
назія імені Степана Ба-
лея

Репела Петро 
Йосипович

Махіброда 
Тетяна Богданівна Член комісії 11.05.1975

Середня 
Тимчасово не пра-

цює

Черник Микола 
Євгенович

Демків Ольга 
Вікторівна Член комісії 05.09.1959

Загальна середня 
«Укрпошта» 

м. Тернопіль

Юрик Тарас 
Зіновійович

Виборча дільниця № 610906
Звичайна, велика, поштова адреса: вул. Галицька, 44а, с. Великі Гаї, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47722.
Місцезнаходження: школа, кабінет трудового навчання.

Королюк 
Оксана Йосипівна

Голова ко-
місії 11.03.1971

Загальна середня 
КДНЗ (країна дитинства 
Великогаївської сіль-
ської ради)

Юрик Тарас 
Зіновійович

Козуб Дмитро 
Петрович

Заступник 
голови комісії 08.07.1963

Вища 
Тернопільське вище 

професійно-технічне 
училище сфери послуг і 
туризму

Політична партія 
“УДАР Віталія Кличка”, 
фракція якої зареє-
стрована в Апараті 
ВРУ

Намісник 
Світлана Юріївна

С е к р е т а р 
комісії 21.09.1972

Вища 
УДКСУ міста Терно-

піль

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобода”

Левчик Галина 
Романівна Член комісії 19.04.1959

Вища 
Великогаївська сіль-

ська рада

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьків-
щина”, фракція якої 
зареєстрована в Апа-
раті ВРУ

Кужда Іван 
Іванович Член комісії 04.02.1955

Вища
 Ветеринарна служ-

ба м. Тернополя

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобо-
да”, фракція якої за-
реєстрована в Апараті 
ВРУ

Дзядик Любов 
Степанівна Член комісії 01.08.1955

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Захарків Олег 
Мирославович

Козуб Світлана 
Миколаївна Член комісії 16.02.1965

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

ПАРТІЯ “БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА”

Великоцька 
Юлія 

Володимирівна
Член комісії 16.04.1982

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

ПОЛІТИЧНА ПАР-
ТІЯ “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 
А Г Р А Р Н Е 
ОБ’ЄДНАННЯ “ЗА-
СТУП”

Богоніс Михай-
ло Йосипович Член комісії 17.04.1954

Вища 
Комунальне підпри-

ємство ”Міськавто-
транс”

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьків-
щина”

Коростинська 
Марія Михайлівна Член комісії 14.04.1984

Вища 
Приватне підприєм-

ство “Загребелля”

Політична партія 
“Громадянська пози-
ція (Анатолій Грицен-
ко)”

Крайняк 
Мирослава 

Богданівна
Член комісії 14.01.1969

Загальна середня 
ТОВ «Тернопільхліб-

пром»

Політична партія 
“НАРОДНИЙ ФРОНТ”

Ходань Надія 
Степанівна Член комісії 04.10.1961 Середня спеціальна 

ФАП с. Великі Гаї

Політична партія 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Радизька Юлія 
Ігорівна Член комісії 17.10.1993 Неповна вища 

ТНПУ ім. В. Гнатюка
Радикальна Партія 

Олега Ляшка

Постол Ірина 
Володимирівна Член комісії 23.05.1966

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Репела Петро 
Йосипович

Дудар Степан 
Іванович Член комісії 30.07.1984

Середня 
Тимчасово не пра-

цює

Черник Микола 
Євгенович

Гавронська 
Оксана 
Миколаївна

Член комісії 02.11.1976
Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Чудик Арсен 
Ігорович

Виборча дільниця № 610907
Звичайна, велика, поштова адреса: вул. Галицька, 50, с. Великі Гаї,

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47722.
Місцезнаходження: сільський клуб, кабінет завідувача.

Гнатюк Олег 
Григорович

Голова ко-
місії 08.09.1965

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Партія Сергія Тігіп-
ка “Сильна Україна”

Сафандула Іван 
Анатолійович

Заступник 
голови комісії 11.08.1956 Загальна середня 

Пенсіонер

Політична партія 
“Громадянська пози-
ція (Анатолій Грицен-
ко)”

Колодюк Надія 
Дмитрівна

С е к р е т а р 
комісії 13.04.1958 Загальна середня 

Пенсіонер
Юрик Тарас 

Зіновійович

Бикова Леся 
Василівна Член комісії 19.03.1958

Вища 
Товариство з обме-

женою відповідальністю 
”Домобудівник ”

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьків-
щина”, фракція якої 
зареєстрована в Апа-
раті ВРУ

Ярема Андрій 
Богданович Член комісії 13.12.1954

Вища
Тимчасово не пра-

цює

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобо-
да”, фракція якої за-
реєстрована в Апараті 
ВРУ

Копина Наталія 
Володимирівна Член комісії 30.01.1975

Вища
Тимчасово не пра-

цює

Захарків Олег 
Мирославович

Бутковська 
Станіслава 
Михайлівна

Член комісії 12.07.1958

Загальна середня 
Тернопільський держав-
ний медичний універси-
тет

ПАРТІЯ “БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА”

Полєха Уляна 
Володимирівна Член комісії 14.09.1985

Вища
Тимчасово не пра-

цює

ПОЛІТИЧНА ПАР-
ТІЯ “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 
А Г Р А Р Н Е 
ОБ’ЄДНАННЯ “ЗА-
СТУП”

Решетуха 
Олександра 
Володимирівна

Член комісії 12.08.1956
Вища 
Тернопільська об-

ласна дитяча лікарня

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьків-
щина”

Бабяк Ольга 
Михайлівна Член комісії 17.08.1955 Вища 

ПП «Гарантія Фарм»

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобода”

Лазорко 
Христина 

Ігорівна
Член комісії 25.09.1988

Вища 
Дошкільний навчаль-

ний заклад «Країна ди-
тинства» с. Великі Гаї

Політична партія 
“НАРОДНИЙ ФРОНТ”

Слойко Ірина 
Степанівна Член комісії 06.09.1984 Вища

Медсестра

Політична партія 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Гузьо Петро 
Іванович Член комісії 24.05.1958

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Політична партія 
“УДАР Віталія Кличка”, 
фракція якої зареє-
стрована в Апараті 
ВРУ

Бачинська 
Ольга Степанівна Член комісії 02.09.1996 Вища 

ТНПУ ім.. В. Гнатюка
Радикальна Партія 

Олега Ляшка

Богоніс Мар’яна 
Володимирівна Член комісії 13.06.1987

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Репела Петро 
Йосипович

Ладишко 
Світлана Петрівна Член комісії 20.09.1970 Вища 

Укргазбанк
Чудик Арсен 

Ігорович
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Виборча дільниця № 610908
Звичайна, велика, поштова адреса: вул. Грушевського, 5, 

с. Великий Глибочок, Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47703.
Місцезнаходження: школа, кабінет математики.

ПіБ особи Посада в 
ДВк

Дата 
народження

Освіта, місце 
основної роботи Суб’єкт подання

Гаращенко 
Володимир 

Васильович

Голова ко-
місії 25.08.1979

Вища 
Товариство з 

обмеженою відпо-
відальністю Сто-
матологія «Вестра 
плюс»

Політична партія 
“УДАР Віталія Кличка”, 
фракція якої зареєстро-
вана в Апараті ВРУ

Хімій Олег 
Євгенійович

Заступник 
голови комісії 02.09.1989

Вища 
Тимчасово не 

працює

Радикальна Партія 
Олега Ляшка

Борух Олексан-
дра Валентинівна

С е к р е т а р 
комісії 01.04.1965

Вища 
Тимчасово не 

працює

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьківщи-
на”, фракція якої зареє-
стрована в Апараті ВРУ

Заремба Неля 
Володимирівна Член комісії 13.10.1983

Вища 
Тимчасово не 

працює

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобода”, 
фракція якої зареєстро-
вана в Апараті ВРУ

Горбатюк 
Людмила Іванівна Член комісії 31.03.1975

Вища Велико-
глибочецька за-
гальноосвітня шко-
ла І-ІІІ ступенів

ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА”

Старинська 
Ганна Богданівна Член комісії 20.05.1977

Вища
Великоглибо-

чецька загально-
освітня школа І-ІІІ 
ступенів

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
“ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАР-
НЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ЗА-
СТУП”

Кубів Галина 
Геронимівна Член комісії 14.02.1963

Вища Велико-
глибочецька за-
гальноосвітня шко-
ла І-ІІІ ступенів

політична партія Всеу-
країнське об’єднання 
“Батьківщина”

Матвіїшин 
Володимир 
Ярославович

Член комісії 04.08.1959
Вища 
Тимчасово не 

працює

політична партія Всеу-
країнське об’єднання 
“Свобода”

Сухецька Ірина 
Василівна Член комісії 31.07.1970

Загальна се-
редня Тимчасово 
не працює

Політична партія “Гро-
мадянська позиція (Ана-
толій Гриценко)”

Ворона Ульяна 
Володимирівна Член комісії 10.12.1956

Загальна се-
редня Тернопіль-
ське районне те-
риторіальне ме-
дичне об’єднання

Політична партія 
“НАРОДНИЙ ФРОНТ”

Король Олег 
Іванович Член комісії 19.08.1986 Вища 

ТНТУ ім. Пулюя

Політична партія 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Кузло Оксана 
Феофанівна Член комісії 18.10.1965

Вища 
К о м у н а л ь н е 

підприємство “Ве-
ликоглибочецьке”

Репела Петро 
Йосипович

Мартиник 
Наталія Романівна Член комісії 25.02.1974

Вища 
Залізнична ко-

лія м. Тернопіль

Черник Микола 
Євгенович

Жеребна 
Наталія Орестівна Член комісії 14.06.1973

Вища 
Диячий - ясла 

садок 
с. Великий Гли-

бочок

Чудик Арсен Ігорович

Ординанс 
Андрій Андрійович Член комісії 22.02.1983

Загальна се-
редня Тимчасово 
не працює

Юрик Тарас 
Зіновійович

Виборча дільниця № 610909
Звичайна, середня, поштова адреса: вул. Лесі Українки, 15, 

с. Велика Лука, Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47732.
Місцезнаходження: сільська рада, зал засідань.

Щурко Марія 
Богданівна

Голова ко-
місії 28.08.1987

Вища 
Тимчасово не 

працює

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобода”

Вишневська 
Любов Анатоліївна

Заступник 
голови комісії 03.08.1974

Загальна серед-
ня Тимчасово не 
працює

Політична партія 
“Громадянська позиція 
(Анатолій Гриценко)”

Озерянська Алла 
Павлівна

С е к р е т а р 
комісії 21.09.1973

Вища
Мишковиць к а 

ЗОШ І-ІІІ ст.

Політична партія 
“УДАР Віталія Кличка”, 
фракція якої зареєстро-
вана в Апараті ВРУ

Сидор Степанія 
Ярославівна Член комісії 22.01.1957 Вища 

Пенсіонер

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьківщи-
на”, фракція якої зареє-
стрована в Апараті ВРУ

Солонинка 
Богдан Миколайо-

вич
Член комісії 19.10.1952 Вища 

Пенсіонер

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобода”, 
фракція якої зареєстро-
вана в Апараті ВРУ

Гладун Параско-
вія Іванівна Член комісії 18.10.1949 Середня спеці-

альна Пенсіонер
Захарків Олег 

Мирославович

Льох Іванна 
Василівна Член комісії 21.07.1985

Вища 
Лучківська ЗОШ 

І-ІІ ст.

ПАРТІЯ “БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА”

Сисак Юлія 
Богданівна Член комісії 01.01.1984

Вища 
Мишковиць к а 

ЗОШ І-ІІІ ст.

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
“ В С Е У К Р А Ї Н С Ь К Е 
АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
“ЗАСТУП”

Юзьків Ольга 
Богданівна Член комісії 21.10.1980

Вища 
Тимчасово не 

працює

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьківщи-
на”

Кобильник 
Людмила Борисівна Член комісії 29.08.1978

Вища 
Тимчасово не 

працює

Політична партія 
“НАРОДНИЙ ФРОНТ”

Дорожинська 
Соломія Володими-

рівна
Член комісії 23.04.1991

Вища 
Тимчасово не 

працює

Політична партія 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Шпалярчук 
Олена Леонідівна Член комісії 17.01.1996 Середня 

ТНЕУ
Радикальна Партія 

Олега Ляшка

Юзьків Марія 
Несторівна Член комісії 17.11.1963

Вища 
Державне під-

приємство ”Укр-
спирт”

Репела Петро 
Йосипович

Комар Любов 
Володимирівна Член комісії 31.12.1984

Вища 
Дошкільний на-

вчальний заклад с. 
Велика Лука

Черник Микола 
Євгенович

Адамів Олена 
Богданівна Член комісії 27.12.1991

Середня спеці-
альна Тернопільська 
районна лікарня

Чудик Арсен 
Ігорович

Сподарик 
Оксана Ігорівна Член комісії 12.07.1982

Вища 
Мишковиць к а 

ЗОШ І-ІІІ ступенів

Юрик Тарас 
Зіновійович

Виборча дільниця № 610910
Звичайна, середня, поштова адреса: вул. Тернопільська, 10,

 с. Гаї-Шевченківські, Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47705.
Місцезнаходження: сільська рада, кабінет секретаря.

Тимошенко 
Петро Павлович

Голова комі-
сії 24.02.1955 Вища 

Пенсіонер

Політична партія 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Гумницька 
Ольга Степанівна

З а с т у п н и к 
голови комісії 22.01.1973

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Бать-
ківщина”

Клачко Наталія 
Богданівна

Секретар ко-
місії 13.07.1972

Вища
Стегнівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів

Політична партія 
“УДАР Віталія Клич-
ка”, фракція якої за-
реєстрована в Апа-
раті ВРУ

Денис Надія 
Євгенівна Член комісії 14.08.1960

Вища 
Лозівська загально-

освітня школа І-ІІІ сту-
пенів

Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”, фракція 
якої зареєстрована 
в Апараті ВРУ

Процик Наталія 
Павлівна Член комісії 22.04.1965 Вища 

ФАП

Всеукраїнське 
об’єднання “Свобо-
да”, фракція якої за-
реєстрована в Апа-
раті ВРУ

Скрипник 
Галина Богданівна Член комісії 25.09.1971

Вища 
Лозівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів

Захарків Олег 
Мирославович

Дзюнь Ірина 
Ігорівна Член комісії 07.05.1990

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

ПАРТІЯ “БЛОК 
П Е Т Р А 
ПОРОШЕНКА”

Олійник 
Оксана 
Михайлівна

Член комісії 01.09.1986
Вища 
Аптека «Доброго 

дня»

ПОЛІТИЧНА ПАР-
ТІЯ “ВСЕУКРАЇН-
СЬКЕ АГРАРНЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ “ЗА-
СТУП”

Деревляний 
Ігор Васильович Член комісії 03.08.1992

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобо-
да”

Василіцький 
Валерій Ігорович Член комісії 13.08.1982

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Політична партія 
“Громадянська по-
зиція (Анатолій Гри-
ценко)”

Тавс Ярослав 
Євгенович Член комісії 23.02.1966

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Політична партія 
“ Н А Р О Д Н И Й 
ФРОНТ”

Ковальчук 
Василь Олексан-

дрович
Член комісії 29.10.1994 Середня 

ТНПУ ім. В. Гнатюка
Радикальна Пар-

тія Олега Ляшка

Дячун Оксана 
Степанівна Член комісії 20.07.1975

Вища 
Тернопільське ра-

йонне територіальне 
медичне об’єднання

Репела Петро 
Йосипович

Джус Наталія 
Володимирівна Член комісії 23.05.1985

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Черник Микола 
Євгенович

Блажко Любо-
мира Василівна Член комісії 02.07.1949 Вища 

Пенсіонер
Чудик Арсен 

Ігорович

Сукач Василь 
Михайлович Член комісії 10.01.1978

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Юрик Тарас 
Зіновійович

Виборча дільниця № 610911
Звичайна, середня, поштова адреса: вул. Шевченка, 12, с. Грабовець, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47716.
Місцезнаходження: сільський клуб, кабінет завідувача.

Шліхта Ольга 
Деонизівна

Голова ко-
місії 27.09.1964

В и щ а 
Ф е л ь д ш е р с ь к о -
акушерський пункт с. 
Грабовець

ПАРТІЯ “БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА”

Тарнавська 
Людмила Петрівна

Заступник 
голови комісії 26.06.1972

Вища
Тимчасово не 

працює

Репела Петро 
Йосипович

Кметик Вікторія 
Михайлівна

С е к р е т а р 
комісії 26.11.1984

Вища 
ЗОШ с. Грабо-

вець

Політична партія 
“Об’єднання “САМО-
ПОМІЧ”

Микитов Михай-
ло Іванович Член комісії 20.08.1962

Вища 
Комунальне під-

приємство “Місь-
кшляхрембуд”

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьківщи-
на”, фракція якої заре-
єстрована в Апараті 
ВРУ

Волошин Богдан 
Романович Член комісії 10.05.1971

Середня спеці-
альна Тимчасово не 
працює

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобода”, 
фракція якої зареє-
стрована в Апараті 
ВРУ

Бобрівець Тарас 
Ярославович Член комісії 18.10.1985

Вища 
Лозівська ЗОШ 

І-ІІІ ступенів

Захарків Олег 
Мирославович

Дубас Світлана 
Тарасівна Член комісії 19.05.1966

Середня спеці-
альна 

Клуб с. Грабо-
вець

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
“ В С Е У К Р А Ї Н С Ь К Е 
АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
“ЗАСТУП”

Жируха Надія 
Василівна Член комісії 27.02.1983

Вища Тернопіль-
ський обласний пе-
ринатальний центр 
“Мати і дитина”

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьківщи-
на”

Деревляна 
Ольга Августинівна Член комісії 27.05.1971

Середня спеці-
альна Тимчасово не 
працює

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобода”

Рій Оксана 
Романівна Член комісії 18.01.1991

Загальна середня 
Тимчасово не пра-
цює

Політична партія 
“Громадянська позиція 
(Анатолій Гриценко)”

Думка Тетяна 
Володимирівна Член комісії 29.01.1986

Вища 
Тимчасово не 

працює

Політична партія 
“НАРОДНИЙ ФРОНТ”

Дорош Марія 
Михайлівна Член комісії 20.10.1964

Вища 
ЗОШ - садок І-ст. 

с. Білоскірка

Політична партія 
“УДАР Віталія Кличка”, 
фракція якої зареє-
стрована в Апараті 
ВРУ

Снітинська Надія 
Теодозівна Член комісії 26.08.1974

Вища 
Тимчасово не 

працює

Радикальна Партія 
Олега Ляшка

Баворовська 
Світлана Богданівна Член комісії 05.09.1965 Вища 

ФГ «Баворовське»
Чудик Арсен 

Ігорович

Дерев’яна Юлія 
Орестівна Член комісії 15.04.1987

Вища Загально-
освітня школа-садок 
І ступеня с. Білоскір-
ка

Юрик Тарас 
Зіновійович
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Виборча дільниця № 610912
Звичайна, мала, поштова адреса: вул. Шевченка, 36а, с. Білоскірка, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47716.
Місцезнаходження: сільський клуб, кабінет завідувача.

ПіБ особи Посада в 
ДВк

Дата 
народження

Освіта, місце 
основної роботи Суб’єкт подання

Вовчок Дарина 
Андріївна

Голова комі-
сії 14.01.1995 Середня 

ТНЕУ
Радикальна Партія 

Олега Ляшка

Баутіна Оксана 
Миронівна

Заступник го-
лови комісії 21.01.1981

Вища Територіаль-
ний центр соціального 
обслуговування (на-
дання соціальних по-
слуг)

Політична партія 
“УДАР Віталія Клич-
ка”, фракція якої за-
реєстрована в Апа-
раті ВРУ

Глуха Антоніна 
Богданівна

Секретар ко-
місії 20.06.1984

Вища 
Кип’ячківська ЗОШ 

І ступення

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобо-
да”, фракція якої за-
реєстрована в Апа-
раті ВРУ

Колосівська 
Надія Іванівна Член комісії 08.03.1961 Загальна середня 

Тимчасово не працює

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьків-
щина”, фракція якої 
зареєстрована в Апа-
раті ВРУ

Середа 
Наталія Василівна Член комісії 04.02.1978

Вища 
Лозівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів

Захарків Олег 
Мирославович

Маланчук 
Любов Михайлів-

на
Член комісії 08.03.1962 Вища 

Клуб с. Білоскірка
ПАРТІЯ “БЛОК 

ПЕТРА ПОРОШЕНКА”

Колосівська 
Галина Іванівна Член комісії 04.05.1964 Загальна середня 

Тимчасово не працює

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьків-
щина”

Дроздовська 
Ольга Іванівна Член комісії 27.04.1965

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобо-
да”

Дацик Наталія 
Зіновіївна Член комісії 17.05.1968

Загальна середня 
Дошкільний заклад 
«Барвінок»

Політична партія 
“Громадянська пози-
ція (Анатолій Грицен-
ко)”

Дерлиця 
Любов Михайлів-

на
Член комісії 26.02.1966

Загальна середня 
Українське державне 
підприємство пошто-
вого зв’язку «Укрпо-
шта»

Політична партія 
“НАРОДНИЙ ФРОНТ”

Кобилянська 
Майя Степанівна Член комісії 11.04.1964

Середня спеціаль-
на Тимчасово не пра-
цюю

Політична партія 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Соколовський 
Ярослав Михай-

лович
Член комісії 25.02.1956 Загально-середня 

Пенсіонер
Репела Петро 

Йосипович

Мілян Марія 
Ярославівна Член комісії 12.09.1973

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Чудик Арсен 
Ігорович

Тичинська 
Ольга Іванівна Член комісії 05.02.1960

Вища Загальноос-
вітня школа-садок І 
ступеня с. Білоскірка

Юрик Тарас 
Зіновійович

Виборча дільниця № 610913
Звичайна, середня, поштова адреса: вул. Шевченка, 26, с. Дичків, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47736.
Місцезнаходження: сільська рада, кабінет начальника ВОС.

Мудрий Анатолій 
Ігорович

Голова комі-
сії 23.03.1985

Вища 
Лозівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів

Захарків Олег 
Мирославович

Балабан Любов 
Остапівна

З а с т у п н и к 
голови комісії 16.04.1966

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Політична пар-
тія “УДАР Віталія 
Кличка”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Мудра Вікторія 
Ігорівна

Секретар ко-
місії 04.06.1985 Вища 

Аптека “Борис”
Чудик Арсен 

Ігорович

Щебітченко Ірина 
Євгенівна Член комісії 29.09.1960

Вища 
Дичківська загально-

освітня школа І-ІІ ступе-
нів - дошкільний на-
вчальний заклад

Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Зубик Петро 
Олексійович Член комісії 24.03.1959 Середня 

ПАТ «Тернопільгаз»

Всеукраїнське 
об’єднання “Сво-
бода”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Тихоступ Галина 
Богданівна Член комісії 24.07.1966

Загальна середня 
Дичівська загальноос-
вітня школа І-ІІ ступенів

ПАРТІЯ “БЛОК 
П Е Т Р А 
ПОРОШЕНКА”

Балабан Володи-
мир Степанович Член комісії 02.10.1965 Середня спеціальна 

ПП «Агрон»

П О Л І Т И Ч Н А 
ПАРТІЯ “ВСЕУ-
К Р А Ї Н С Ь К Е 
А Г Р А Р Н Е 
ОБ’ЄДНАННЯ “ЗА-
СТУП”

Левик Микола 
Сергійович Член комісії 23.03.1958

Вища 
Комунальне підпри-

ємство “Тернопільводо-
канал”

політична пар-
тія Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”

Янківський 
Ярослав Петрович Член комісії 20.05.1942 Середня

Пенсіонер

політична пар-
тія Всеукраїнське 
об’єднання “Сво-
бода”

Гринишин 
Мар’яна Петрівна Член комісії 09.03.1994 Вища 

Дичківська школа

Політична пар-
тія “Громадянська 
позиція (Анатолій 
Гриценко)”

Брутко Олексан-
дра Михайлівна Член комісії 04.01.1960

Вища 
Дичківська ЗОШ І-ІІ 

ст.

П о л і т и ч н а 
п а р т і я 
“ Н А Р О Д Н И Й 
ФРОНТ”

Литвинко Галина 
Степанівна Член комісії 27.03.1965 Середня спеціальна 

Тимчасово не працює

П о л і т и ч н а 
п а р т і я 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Комбуль Надія 
Ярославівна Член комісії 01.01.1974

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Р а д и к а л ь н а 
Партія Олега 
Ляшка

Пятківська 
Валентина Іванівна Член комісії 17.04.1964

Вища 
Навчально-виховний 

комплекс “Дичківська 
загальноосвітня школа 
І-ІІ ступенів - дошкіль-
ний навчальний заклад 
”

Репела Петро 
Йосипович

Бойко Сергій 
Володимирович Член комісії 04.12.1977 Вища Тернопільмісь-

ктеплокомуненерго
Черник Микола 

Євгенович

Дорош Людмила 
Володимирівна Член комісії 11.09.1985

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Юрик Тарас 
Зіновійович

Виборча дільниця № 610914
Звичайна, мала, поштова адреса: вул. Б.Хмельницького, 46, с. красівка, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47736.
Місцезнаходження: сільський клуб, кабінет завідувача.

Хемій Мар’яна 
Володимирівна

Голова ко-
місії 28.02.1990

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Р а д и к а л ь н а 
Партія Олега Ляшка

Васусь Любов 
Степанівна

Заступник 
голови комісії 28.02.1971 Вища 

Клуб села Красівка

ПОЛІТИЧНА ПАР-
ТІЯ “ВСЕУКРАЇН-
СЬКЕ АГРАРНЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ “ЗА-
СТУП”

Чорна Ірина 
Володимирівна

С е к р е т а р 
комісії 22.08.1980

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Юрик Тарас 
Зіновійович

Вітрова Марія 
Анатоліївна Член комісії 03.12.1982

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Всеукра їнське 
об’єднання “Батьків-
щина”, фракція якої 
зареєстрована в 
Апараті ВРУ

Янківський Ігор 
Михайлович Член комісії 19.04.1958

Вища 
ПАТ «Тернопіль-

газ»

Всеукра їнське 
об’єднання “Свобо-
да”, фракція якої за-
реєстрована в Апа-
раті ВРУ

Каспришин 
Ірина Михайлівна Член комісії 01.02.1971

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

ПАРТІЯ “БЛОК 
П Е Т Р А 
ПОРОШЕНКА”

Політовська 
Оксана Федорівна Член комісії 24.07.1970

Вища 
Дочірнє підприєм-

ство № 1 комунально-
го підприємства ”Тер-
нопільміськліфт”

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьків-
щина”

Жук Василь 
Михайлович Член комісії 22.01.1952

Вища 
ПАТ «Тернопіль-

газ»

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобо-
да”

Жук Наталія 
Олегівна Член комісії 05.05.1982

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Політична партія 
“Громадянська пози-
ція (Анатолій Гри-
ценко)”

Янківська 
Соломія Ігорівна Член комісії 22.04.1993

Вища Тернопіль-
ський національний 
економічний універси-
тет

Політична партія 
“ Н А Р О Д Н И Й 
ФРОНТ”

Тихоступ 
Степан 

Володимирович
Член комісії 12.10.1959 Середня Підприє-

мець

Політична партія 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Васусь Володи-
мир Романович Член комісії 02.02.1991

Вища 
Товариство з об-

меженою відповідаль-
ністю ЕКС «Поміс»

Політична партія 
“УДАР Віталія Клич-
ка”, фракція якої за-
реєстрована в Апа-
раті ВРУ

Павлусь Оксана 
Володимирівна Член комісії 10.02.1971

Вища 
Т е р н о п і л ь с ь к а 

міська клінічна лікарня 
№2

Репела Петро 
Йосипович

Голоутінова 
Любов 

Володимирівна
Член комісії 12.06.1967

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Чудик Арсен 
Ігорович

Виборча дільниця № 610915
Звичайна, середня, поштова адреса: вул. Містечко, 46, с. Довжанка, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47708.
Місцезнаходження: школа, учительська.

Олійник Ганна 
Миколаївна

Голова комі-
сії 15.03.1947 Загальна середня 

Пенсіонер

Всеукра їнське 
об’єднання “Батьків-
щина”, фракція якої 
зареєстрована в 
Апараті ВРУ

Чеботарьова 
Мирослава Ми-

хайлівна

Зас т упни к 
голови комісії 21.01.1958 Середня спеціаль-

на Пенсіонер

Всеукра їнське 
об’єднання “Свобо-
да”, фракція якої за-
реєстрована в Апа-
раті ВРУ

Яремко Оксана 
Романівна

С е к р е т а р 
комісії 07.09.1980

Вища Загальноос-
вітня школа І-ІІІ ступе-
нів с. Довжанка

Юрик Тарас 
Зіновійович

Гринчій Іван 
Михайлович Член комісії 28.06.1979

Середня спеціаль-
на Тернопільський об-
ласний центр твор-
чості

Захарків Олег 
Мирославович

Долішна Марія 
Степанівна Член комісії 19.05.1959

Вища 
Довжанська сіль-

ська рада

ПАРТІЯ “БЛОК 
П Е Т Р А 
ПОРОШЕНКА”

Демборинський 
Василь Стефано-

вич
Член комісії 09.10.1975

Середня спеціаль-
на Тимчасово не пра-
цює

ПОЛІТИЧНА ПАР-
ТІЯ “ВСЕУКРАЇН-
СЬКЕ АГРАРНЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ “ЗА-
СТУП”

Козюпа Андрій 
Іванович Член комісії 24.04.1990

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьків-
щина”

Зарудна Ірина 
Олександрівна Член комісії 15.02.1985

Вища 
ТОВ ТД 
«Агрі-Трейд»

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобо-
да”

Біла Ірина 
Ігорівна Член комісії 26.11.1992 Загальна середня 

Тимчасово не працює

Політична партія 
“Громадянська по-
зиція (Анатолій Гри-
ценко)”

Філь Маряна 
Богданівна Член комісії 11.02.1990

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Політична партія 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Білоус Олег 
Миколайович Член комісії 14.02.1994

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Політична партія 
“ПРАВИЙ СЕКТОР”

Бурма Світлана 
Йосипівна Член комісії 19.07.1971

Вища
Довжанківська за-

гальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів

Політична партія 
“УДАР Віталія Клич-
ка”, фракція якої за-
реєстрована в Апа-
раті ВРУ

Казюра Ганна 
Анатоліївна Член комісії 11.10.1994

Середня 
ТНПУ ім. В. Гнатю-

ка

Р а д и к а л ь н а 
Партія Олега Ляшка

Валига Андрій 
Володимирович Член комісії 02.01.1986 Загальна середня 

Тимчасово не працює
Репела Петро 

Йосипович

Біла Марія 
Зеновіївна Член комісії 07.09.1980

Середня 
Тимчасово не пра-

цює

Черник Микола 
Євгенович

Андрушків 
Наталія Богданівна Член комісії 09.04.1978

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Чудик Арсен 
Ігорович
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Виборча дільниця № 610916
Звичайна, мала, поштова адреса: вул. і. Франка, 4, с. Домаморич, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47709.
Місцезнаходження: школа, кабінет директора.

ПіБ особи Посада в 
ДВк

Дата 
народження

Освіта, місце 
основної роботи

Суб’єкт  
подання

Нісевич Любов 
Анатоліївна

Голова ко-
місії 06.04.1956

Середня Територі-
альний центр соціаль-
ного обслуговування 
Тернопільської район-
ної державної адміні-
страції

ПОЛІТИЧНА ПАР-
ТІЯ “ВСЕУКРАЇН-
СЬКЕ АГРАРНЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ “ЗА-
СТУП”

Струк Надія 
Йосипівна

Заступник 
голови комісії 06.07.1949 Загальна середня 

Пенсіонер
Репела Петро 

Йосипович

Свербивус Віктор 
Володимирович

С е к р е т а р 
комісії 13.06.1968

Середня спеціаль-
на Тернопільський об-
ласний центр твор-
чості

Захарків Олег 
Мирославович

Долішна Тетяна 
Петрівна Член комісії 07.07.1985

Вища 
Н а в ч а л ь н о -

виховний комплекс 
“Домаморицька за-
гальноосвітня школа 
І-ІІ ступенів - дошкіль-
ний навчальний за-
клад ”

Всеукра їнське 
об’єднання “Батьків-
щина”, фракція якої 
зареєстрована в 
Апараті ВРУ

Ладика Михайло 
Степанович Член комісії 21.06.1959

Середня 
Тимчасово не пра-

цює

Всеукра їнське 
об’єднання “Свобо-
да”, фракція якої за-
реєстрована в Апа-
раті ВРУ

Ревна Тетяна 
Ярославівна Член комісії 05.04.1988 Загальна середня 

Тимчасово не працює

ПАРТІЯ “БЛОК 
П Е Т Р А 
ПОРОШЕНКА”

Тимчишин Богдан 
Сільвестрович Член комісії 12.05.1952 Вища 

Пенсіонер

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьків-
щина”

Паланиця Любов 
Григорівна Член комісії 30.07.1971

Вища 
Д о м а м о р и ц ь к а 

ЗОШ І-ІІІ ст.

Політична партія 
“Громадянська по-
зиція (Анатолій Гри-
ценко)”

Демборинська 
Олена Борисівна Член комісії 12.10.1961 Загальна середня 

Тимчасово не працює

Політична партія 
“ Н А Р О Д Н И Й 
ФРОНТ”

Ревний Володи-
мир Ярославович Член комісії 10.02.1992

Середня спеціаль-
на Тимчасово не пра-
цює

Політична партія 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Васюта Марія 
Степанівна Член комісії 12.02.1950

Загальна середня 
«Укрпошта» 

с. Домаморич

Політична партія 
“УДАР Віталія Клич-
ка”, фракція якої за-
реєстрована в Апа-
раті ВРУ

Марко Юлія 
Олегівна Член комісії 02.01.1995

Середня 
ТНПУ ім. В. Гнатю-

ка

Р а д и к а л ь н а 
Партія Олега Ляшка

Хом’як Надія 
Омелянівна Член комісії 26.02.1961

Вища 
Домаморицька 
ЗОШ І-ІІІ ст.

Чудик Арсен 
Ігорович

Ладика Миросла-
ва Степанівна Член комісії 27.08.1963

Вища 
Дитячий садочок 
с. Домамрич

Юрик Тарас 
Зіновійович

Виборча дільниця № 610917
Звичайна, середня, поштова адреса: вул.8 Березня, 2, с. Драганівка,

 Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47721.
Місцезнаходження: сільський клуб, кабінет бухгалтерії.

Гута Надія 
Іванівна

Голова ко-
місії 03.09.1967

Вища 
Драганівська загально-

освітня школа І ступеня 
тернопільської районної 
ради

Юрик Тарас 
Зіновійович

Залузька 
Наталія Яросла-

вівна

Заступник 
голови комісії 16.01.1978

Вища Територіальний 
центр соціального обслу-
говування «Надання соці-
альних послуг» с.  Драга-
нівка

Політична партія 
“ Н А Р О Д Н И Й 
ФРОНТ”

Піговська 
Тетяна Володи-

мирівна

С е к р е т а р 
комісії 13.03.1993 Середня 

Драганівка перукарня

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобо-
да”

Борух Оксана 
Степанівна Член комісії 14.02.1962

Вища
Драганівська загально-

освітня школа І ступеня

Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”, фракція 
якої зареєстрована 
в Апараті ВРУ

Бунт Ольга 
Ігорівна Член комісії 09.12.1992 Вища 

Тимчасово не працює

Всеукраїнське 
об’єднання “Свобо-
да”, фракція якої 
зареєстрована в 
Апараті ВРУ

Гутий Роман 
Михайлович Член комісії 05.03.1996 Середня Тернопільське 

ПТУ №10
Захарків Олег 

Мирославович

Бондар Ольга 
Ярославівна Член комісії 04.11.1972

Вища 
Товариство з обмеже-

ною відповідальністю «Іл-
ла»

ПАРТІЯ “БЛОК 
П Е Т Р А 
ПОРОШЕНКА”

Піговська 
Ольга Іванівна Член комісії 15.04.1972

Вища Територіальний 
центр соціального обслу-
говування Тернопільської 
районної державної адмі-
ністрації

ПОЛІТИЧНА ПАР-
ТІЯ “ВСЕУКРАЇН-
СЬКЕ АГРАРНЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ “ЗА-
СТУП”

Бик Мирон 
Богданович Член комісії 16.10.1966 Вища 

Тимчасово не працює

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Бать-
ківщина”

Майструк 
Надія Ігорівна Член комісії 15.04.1993 Вища 

Тимчасово не працює

Політична партія 
“Громадянська по-
зиція (Анатолій Гри-
ценко)”

Гаврон Юлія 
Василівна Член комісії 18.12.1991 Вища не закінчена 

Тимчасово не працює

Політична партія 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Піговська 
Марія Михайлівна Член комісії 05.01.1970 Вища

 Тимчасово не працює

Політична партія 
“УДАР Віталія Клич-
ка”, фракція якої за-
реєстрована в Апа-
раті ВРУ

Стасюк Віталі-
на Віталівна Член комісії 16.04.1996 Вища 

ТНЕУ
Р а д и к а л ь н а 

Партія Олега Ляшка

Борух Оксана 
Володимирівна Член комісії 09.03.1987

Вища 
Бібіліотека 
с. Драганівка

Репела Петро 
Йосипович

Виборча дільниця № 610918
Звичайна, середня, поштова адреса: вул. Шевченка, 3, с. Дубівці, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47717.
Місцезнаходження: сільська рада, зал засідань.

Майброда 
Назарій Михай-

лович

Голова комі-
сії 27.03.1992

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Політична партія 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Могильська 
Оксана 
Йосифівна

З а с т у п н и к 
голови комісії 08.11.1979 Загальна середня 

Тимчасово не працює

Політична партія 
“Громадянська пози-
ція (Анатолій Гри-
ценко)”

Лучкевич 
Лариса 
Степанівна

Секретар ко-
місії 18.10.1969

Вища 
Дубівецька ЗОШ І-ІІ 

ступенів

Політична партія 
“ Н А Р О Д Н И Й 
ФРОНТ”

Борисюк 
Ольга Йосипівна Член комісії 24.07.1981

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Всеукра їнське 
об’єднання “Батьків-
щина”, фракція якої 
зареєстрована в 
Апараті ВРУ

Каплун Ольга 
Василівна Член комісії 25.09.1990

Вища 
Дубівецька ЗОШ І-ІІ 

ступенів

Всеукра їнське 
об’єднання “Свобо-
да”, фракція якої за-
реєстрована в Апа-
раті ВРУ

Олексів 
Олександра 

Іванівна
Член комісії 08.12.1964 Середня спеціальна 

Тимчасово не працює
Захарків Олег 

Мирославович

Лучкевич 
Оксана 
Андріївна

Член комісії 06.08.1983
Вища 
Тимчасово не пра-

цює

ПАРТІЯ “БЛОК 
П Е Т Р А 
ПОРОШЕНКА”

Дячун Ольга 
Степанівна Член комісії 15.02.1971

С е р е д н ь о -
спеціальна Територі-
альний центр соціаль-
ного обслуговування 
Тернопільської район-
ної державної адміні-
страції

ПОЛІТИЧНА ПАР-
ТІЯ “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 
А Г Р А Р Н Е 
ОБ’ЄДНАННЯ “ЗА-
СТУП”

Турчин Ольга 
Зіновіївна Член комісії 19.11.1982 Загальна середня 

Тимчасово не працює

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьків-
щина”

Романів 
Тарас 

Володимиро-
вич

Член комісії 08.03.1989
Вища 
Дубівецька ЗОШ І-ІІ 

ступенів

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобо-
да”

Ільків Галина 
Ростиславівна Член комісії 26.05.1968

Вища 
Дубівецька ЗОШ І - 

ІІ ст.

Політична партія 
“УДАР Віталія Клич-
ка”, фракція якої за-
реєстрована в Апа-
раті ВРУ

Форись 
Альона Олегівна Член комісії 09.11.1993 Середня 

ТНПУ ім. В. Гнатюка
Радикальна Пар-

тія Олега Ляшка

Ільків Зоряна 
Богданівна Член комісії 16.02.1988

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Репела Петро 
Йосипович

Оскобойна 
Галина 
Богданівна

Член комісії 29.06.1981
Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Чудик Арсен 
Ігорович

Дума Галина 
Йосипівна Член комісії 04.06.1979

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Юрик Тарас 
Зіновійович

Виборча дільниця № 610919
Звичайна, мала, поштова адреса: вул. Незалежності, 60, с. івачів Долішній, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47704.
Місцезнаходження: сільський клуб, кабінет завідувача.

Стрілковська Ольга 
Тарасівна

Голова ко-
місії 10.12.1963

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Р а д и к а л ь н а 
Партія Олега 
Ляшка

Лазурко Вячеслав 
Іванович

Заступник 
голови комісії 26.07.1962

Вища 
Комунальний за-

клад Тернопільської 
районної ради Терно-
пільське районне те-
риторіальне медичне 
об’єднання

Юрик Тарас 
Зіновійович

Легета Неоніла 
Павлівна

С е к р е т а р 
комісії 17.11.1958

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Бать-
ківщина”

Холод Михайло 
Васильович Член комісії 05.09.1951 Загальна середня 

Пенсіонер

Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”, фракція 
якої зареєстрована 
в Апараті ВРУ

Ковальська Ірина 
Ярославівна Член комісії 06.05.1983

Вища 
ТЗОВ «ДИРЕКТИ-

ВА»

Всеукраїнське 
об’єднання “Сво-
бода”, фракція якої 
зареєстрована в 
Апараті ВРУ

Гук Марія 
Володимирівна Член комісії 02.04.1957 Середня спеціаль-

на Пенсіонер
Захарків Олег 

Мирославович

Вербоський 
Степан Богданович Член комісії 20.12.1992

Загальна середня 
Тернопільський націо-
нальний технічний уні-
верситет ім. І. Полюя

ПАРТІЯ “БЛОК 
П Е Т Р А 
ПОРОШЕНКА”

Лящук Уляна 
Олегівна Член комісії 20.02.1993 Вища 

АЗС

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Сво-
бода”

Беркета Ольга 
Володимирівна Член комісії 23.01.1958

Загальна середня 
Бібліотека с. Івачів 
Долішній

Політична партія 
“Громадянська по-
зиція (Анатолій 
Гриценко)”

Поліха Наталія 
Іванівна Член комісії 05.01.1963

Загальна середня 
Територіальний центр 
с. Івачів Долішній

Політична партія 
“ Н А Р О Д Н И Й 
ФРОНТ”

Вербовський 
Степан Богданович Член комісії 20.12.1992

Вища не закінчена 
Студент ТНТУ ім. І. Пу-
люя

Політична партія 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Коваль Марія 
Петрівна Член комісії 08.11.1960

Загальна середня 
Ф е л ь д ш е р с ь к о -
акушерський пункт  
с. Івачів Дорішній

Політична партія 
“УДАР Віталія Клич-
ка”, фракція якої 
зареєстрована в 
Апараті ВРУ

Петрик Ірина 
Василівна Член комісії 26.04.1993

Вища 
Тернопільська об-

ласна комунальна ап-
тека № 157

Репела Петро 
Йосипович

Коваль Ігор 
Володимирович Член комісії 01.01.1961

Вища 
Клуб с. Івачів Го-

рішній

Чудик Арсен 
Ігорович
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Виборча дільниця № 610920
Звичайна, мала, поштова адреса: вул. Миру, 3а, с. івачів Горішній, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47717.
Місцезнаходження: сільський клуб, кабінет завідувача.

ПіБ особи Посада в 
ДВк

Дата 
народження

Освіта, місце 
основної роботи

Суб’єкт 
подання

Когут Зіновій 
Михайлович

Голова ко-
місії 16.08.1963 Загальна середня 

ТОВ «Агрокомплекс»

Політична пар-
тія “УДАР Віталія 
Кличка”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Сотула Тарас 
Богданович

Заступник 
голови комісії 05.10.1990

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Чудик Арсен 
Ігорович

Богатюк Ярослав 
Богданович

С е к р е т а р 
комісії 24.03.1962

Вища 
Клуб с. Івачів Го-

рішній

політична пар-
тія Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”

Пілат Олександра 
Зіновіївна Член комісії 01.06.1965 Загальна середня 

Тимчасово не працює

Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Боднарчук Наталя 
Ярославівна Член комісії 13.12.1979

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Всеукраїнське 
об’єднання “Сво-
бода”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Богатюк Мар’ян 
Ярославович Член комісії 08.12.1993

Середня спеціаль-
на Тимчасово не пра-
цює

Захарків Олег 
Мирославович

Лазурко Наталія 
В’ячеславівна Член комісії 19.09.1989

Загальна середня 
Комунальне підприєм-
ство об’єднання пар-
ків культури і відпо-
чинку м. Тернополя

ПАРТІЯ “БЛОК 
П Е Т Р А 
ПОРОШЕНКА”

Чорний Петро 
Петрович Член комісії 08.06.1956

С е р е д н ь о -
спеціальна Тимчасово 
не працює

П О Л І Т И Ч Н А 
ПАРТІЯ “ВСЕУКРА-
ЇНСЬКЕ АГРАРНЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ “ЗА-
СТУП”

Новіков Віталій 
Анатолійович Член комісії 15.07.1994

Середня спеціаль-
на Тимчасово не пра-
цює

політична пар-
тія Всеукраїнське 
об’єднання “Сво-
бода”

Когут Андрій 
Зіновійович Член комісії 23.11.1993 Загальна середня 

Тимчасово не працює

Політична пар-
тія “Громадянська 
позиція (Анатолій 
Гриценко)”

Білоус Галина 
Дмитрівна Член комісії 05.04.1950

Вища 
Бібліотека с. Івачів 

Горішній

П о л і т и ч н а 
партія “НАРОДНИЙ 
ФРОНТ”

Корендій Олена 
Василівна Член комісії 03.06.1994

Середня 
ТНПУ ім. В. Гнатю-

ка

Р а д и к а л ь н а 
Партія Олега Ляш-
ка

Беркита Наталя 
Петрівна Член комісії 05.10.1978

Загальна середня 
Тернопільська універ-
ситетська лікарня

Репела Петро 
Йосипович

Карапетян Артур 
Томікович Член комісії 11.03.1975

Вища 
Приватний підпри-

ємець

Юрик Тарас 
Зіновійович

Виборча дільниця № 610921
Звичайна, середня, поштова адреса: вул. Гагаріна, 57, с. ігровиця, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47701.
Місцезнаходження: сільська рада, кабінет сільського голови.

Бурмака 
Олександр 

Олександро-
вич

Голова ко-
місії 22.02.1991

Вища 
ВАТ «Тернопільобле-

нерго»

Політична партія 
“Громадянська по-
зиція (Анатолій Гри-
ценко)”

Качка Юлія 
Петрівна

Заступник 
голови комісії 11.04.1988 Загальна середня 

Тимчасово не працює

Політична партія 
“ Н А Р О Д Н И Й 
ФРОНТ”

Гарматій 
Наталія 

Володимирівна

С е к р е т а р 
комісії 05.06.1963

Вища 
ТНВК Середня школа-

медичний ліцей №15

ПАРТІЯ “БЛОК 
П Е Т Р А 
ПОРОШЕНКА”

Загалюк 
Ольга 

Ярославів-
на

Член комісії 01.08.1974

Загальна середня 
Приватно-орендне під-
приємство ”Золотий ко-
лос”

Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”, фракція 
якої зареєстрована 
в Апараті ВРУ

Лихий 
Роман Богда-

нович
Член комісії 18.05.1958

Вища
Тернопільська район-

на рада

Всеукраїнське 
об’єднання “Свобо-
да”, фракція якої 
зареєстрована в 
Апараті ВРУ

Легета 
Марія Володи-

мирівна
Член комісії 25.02.1968

Середня спеціальна 
Ігровицьке відділення 
зв’язку

Захарків Олег 
Мирославович

Філатова 
Олександра 
Миколаївна

Член комісії 21.10.1972 Середньо-спеціальна 
ТОВ «Галичина-Ласунка»

П О Л І Т И Ч Н А 
ПАРТІЯ “ВСЕУКРА-
ЇНСЬКЕ АГРАРНЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ “ЗА-
СТУП”

Мізьолик 
Ольга Іванівна Член комісії 26.09.1976

Вища 
Ігровицька сільська 

рада

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Бать-
ківщина”

Зозуля 
Мирослава 

Ігорівна
Член комісії 10.02.1964 Вища

ТМКЗ «ПМСД»

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобо-
да”

Дідух 
Наталія 

Тарасівна
Член комісії 04.04.1968 Вища 

Бібліотека с. Ігровиця

Політична партія 
“Об’єднання 

“САМОПОМІЧ”

Ониськів 
Галина Богда-

нівна
Член комісії 01.02.1975

Загальна середня 
Ігровицьке відділення 
зв’язку

Політична партія 
“УДАР Віталія Клич-
ка”, фракція якої 
зареєстрована в 
Апараті ВРУ

Джинджи-
риста Оксана 

Іванівна
Член комісії 01.05.1996 Середня 

ТНПУ ім. В. Гнатюка

Р а д и к а л ь н а 
Партія Олега 
Ляшка

Катеринчук 
Ольга 

Миронівна
Член комісії 02.01.1954 Загальна середня 

Пенсіонер
Репела Петро 

Йосипович

Мокрицька 
Зоряна 

Володимирівна
Член комісії 10.06.1974 Середня спеціальна 

Тимчасово не працює
Чудик Арсен 

Ігорович

Ісик Надія 
Степанівна Член комісії 03.08.1989 Загальна середня 

Тимчасово не працює
Юрик Тарас 

Зіновійович

Виборча дільниця № 610922
Звичайна, мала, поштова адреса: вул. Дружби, 4, с. Йосипівка, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47735.
Місцезнаходження: сільська рада, кімната депутата.

Бабаяк Богданна 
Богданівна

Голова ко-
місії 06.05.1987

Загальна середня 
ЗОШ І-ІІ ступеня с. 
Йосипівка

Політична пар-
тія “НАРОДНИЙ 
ФРОНТ”

Завойовська 
Оксана Ярославівна

Заступник 
голови комісії 16.11.1993

Середня 
ТНПУ ім. В. Гнатю-

ка

Р а д и к а л ь н а 
Партія Олега Ляш-
ка

Злонкевич Андрій 
Ярославович

С е к р е т а р 
комісії 22.10.1974

Вища 
Йосипівська ЗОШ 

І-ІІ ст.

Юрик Тарас 
Зіновійович

Дорожовський 
Петро Михайлович Член комісії 11.07.1979

Вища 
Філія ”Тернопіль-

ський райавтодор”

Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Батицька Тетяна 
Ярославівна Член комісії 07.10.1986

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Всеукраїнське 
об’єднання “Сво-
бода”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Семирко Марія 
Ярославівна Член комісії 09.01.1974

Вища 
Будинок культури  

с. Йосипівка

Захарків Олег 
Мирославович

Баранець Андрій 
Андрійович Член комісії 14.05.1982

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

ПАРТІЯ “БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕН-
КА»

Табас Юрій 
Стефанович Член комісії 26.06.1984

Вища 
Настасівська ЗОШ 

І-ІІІ ст.

П О Л І Т И Ч Н А 
ПАРТІЯ “ВСЕУКРА-
ЇНСЬКЕ АГРАРНЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ “ЗА-
СТУП”

Рахлевич Наталія 
Іванівна Член комісії 15.01.1988

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

політична пар-
тія Всеукраїнське 
об’єднання “Сво-
бода”

Вільчак Михайло 
Володимирович Член комісії 06.06.1964 Вища

Пенсіонер

Політична пар-
тія “Громадянська 
позиція (Анатолій 
Гриценко)”

Базар Ганна 
Богданівна Член комісії 01.01.1963

Вища 
Йосипівська сіль-

ська рада 

П о л і т и ч н а 
партія “Об’єднання 
“САМОПОМІЧ”

Корба Петро 
Михайлович Член комісії 11.07.1955

Загальна середня 
Йосипівська ЗОШ І-ІІ 
ст.

Політична пар-
тія “УДАР Віталія 
Кличка”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Крупа Софія 
Петрівна Член комісії 25.01.1966

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Репела Петро 
Йосипович

Данилюк Василь 
Іванович Член комісії 04.01.1962

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Чудик Арсен 
Ігорович

Виборча дільниця № 610923
Звичайна, середня, поштова адреса: вул. Шевченка, 82, с. козівка, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47745.
Місцезнаходження: будинок культури, кабінет директора.

Мазурчак Ірина 
Василівна

Голова комі-
сії 27.07.1974 Загальна середня 

Тимчасово не працює

Політична пар-
тія “Громадянська 
позиція (Анатолій 
Гриценко)”

Боднарчук 
Євген Іванович

З а с т у п н и к 
голови комісії 10.05.1982

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

політична пар-
тія Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”

Вовчанська 
Ольга Миколаївна

Секретар ко-
місії 25.09.1969

Вища 
Козівківська ЗОШ 

І-ІІІ ст.-дошкільний на-
вчальний заклад

Юрик Тарас 
Зіновійович

Копит Ганна 
Михайлівна Член комісії 20.01.1983

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Бунт Андрій 
Михайлович Член комісії 25.09.1990

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Всеукраїнське 
об’єднання “Сво-
бода”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Колоденний 
Геннадій 
Михайлович

Член комісії 16.09.1964
Вища 
Будинок культури с. 

Йосипівка

Захарків Олег 
Мирославович

Рихіль Володи-
мир Йосипович Член комісії 23.03.1971

Вища 
Фермер - одноосіб-

ник

ПАРТІЯ “БЛОК 
П Е Т Р А 
ПОРОШЕНКА”

Вовк 
Володимир 
Юркович

Член комісії 12.08.1961 Середня спеціальна 
Тимчасово не працює

П О Л І Т И Ч Н А 
ПАРТІЯ “ВСЕУ-
К Р А Ї Н С Ь К Е 
А Г Р А Р Н Е 
О Б ’ Є Д Н А Н Н Я 
“ЗАСТУП”

Опир Тетяна 
Іванівна Член комісії 25.07.1984

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

політична пар-
тія Всеукраїнське 
об’єднання “Сво-
бода”

Римар Галина 
Іванівна Член комісії 28.10.1970

Загальна середня 
Козівська сільська ра-
да 

П о л і т и ч н а 
п а р т і я 
“ Н А Р О Д Н И Й 
ФРОНТ”

Герман Андрій 
Романович Член комісії 23.11.1973 Середня спеціальна 

Тимчасово не працює

П о л і т и ч н а 
п а р т і я 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Гарбович 
Леокадія Йосипівна Член комісії 04.08.1955

Вища 
Козівківська ЗОШ 

І-ІІ ст.

Політична пар-
тія “УДАР Віталія 
Кличка”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Цапик Василь 
Дмитрович Член комісії 08.01.1993 Неповна вища 

ТНЕУ

Р а д и к а л ь н а 
Партія Олега 
Ляшка

Копит Галина 
Зіновіївна Член комісії 04.06.1961

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Репела Петро 
Йосипович

Богатко Марія 
Михайлівна Член комісії 09.02.1972

Вища 
Козівківська ЗОШ 

І-ІІ ст.

Чудик Арсен 
Ігорович
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Виборча дільниця № 610924
Звичайна, середня, поштова адреса: вул. Грушевського, 63, с. Лозова, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47710.
Місцезнаходження: будинок культури, кабінет директора.

ПіБ особи Посада в 
ДВк

Дата 
народження

Освіта, місце 
основної роботи Суб’єкт подання

Павлишин Роман 
Ярославович

Голова ко-
місії 25.01.1976 Вища 

СТОВ «Дружба»

Політична партія 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Кулинич 
Христина 
Андріївна

Заступник 
голови комісії 16.08.1995

Середня 
ТНПУ ім. В. Гна-

тюка

Чудик Арсен 
Ігорович

Лоїк Людмила 
Вікторівна

С е к р е т а р 
комісії 27.10.1978

Вища 
Тимчасово не 

працює

ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА”

Стефанишин 
Олег Мирославович Член комісії 24.05.1968

Вища
Плотицька за-

гальноосвітня шко-
ла І-ІІ ступенів

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьківщи-
на”, фракція якої зареє-
стрована в Апараті ВРУ

Кравець Оксана 
Романівна Член комісії 11.11.1993

Вища
ТНТУ іменні І. 

Пулюя

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобода”, 
фракція якої зареєстро-
вана в Апараті ВРУ

Стецок Людмила 
Юліанівна Член комісії 01.09.1974 Вища 

ФАП с. Лозова
Захарків Олег Ми-

рославович

Олійник Леся 
Мар’янівна Член комісії 10.08.1957

Середня спеці-
альна ТзОВ «Друж-
ба»

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
« В С Е У К Р А Ї Н С Ь К Е 
АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
«ЗАСТУП»

Смаль Леся 
Павлівна Член комісії 26.02.1971

Вища 
Лозівська ЗОШ 

І-ІІІ ст.

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьківщи-
на”

Чорній Іван 
Григорович Член комісії 16.02.1985

Вища 
Тимчасово не 

працює

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобода”

Руда Наталія 
Володимирівна Член комісії 07.07.1979

Вища 
Б і б л і о т е е к а  

с. Лозова

Політична партія 
“Громадянська позиція 
(Анатолій Гриценко)”

Галіяш Олег 
Олександрович Член комісії 15.02.1996

вища Тернопіль-
ський національний 
педагогічний уні-
верситет ім. І. Пу-
люя

Політична партія 
“НАРОДНИЙ ФРОНТ”

Кулинич Андрій 
Ярославович Член комісії 03.12.1969

Вища 
Лозівська За-

гальноосвітня шко-
ла І-ІІІ ст.

Політична партія 
“УДАР Віталія Кличка”, 
фракція якої зареєстро-
вана в Апараті ВРУ

Жовнір Надія 
Ігорівна Член комісії 23.01.1995

Середня 
ТНПУ ім. В. Гна-

тюка

Радикальна Партія 
Олега Ляшка

Гоцко Тамара 
Миколаївна Член комісії 30.05.1963

Вища 
Тимчасово не 

працює

Репела Петро Йоси-
пович

Кубрак 
Валентина 

Володимирівна
Член комісії 17.08.1983

Вища 
Тернопільське 

районне територі-
альне медичне 
об’єднання с. Ло-
зова

Юрик Тарас 
Зіновійович

Виборча дільниця № 610925
Звичайна, мала, поштова адреса: вул. Шевченка, 57, с. курники, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47717.
Місцезнаходження: сільський клуб, кабінет завідувача.

Бай Микола 
Ярославович

Голова комі-
сії 25.08.1973

Загальна серед-
ня Тимчасово не 
працює

Політична партія 
“УДАР Віталія Клич-
ка”, фракція якої 
зареєстрована в 
Апараті ВРУ

Кізлик Оксана 
Ігорівна

Заступник 
голови комісії 15.04.1993

Вища 
Тимчасово не 

працює

Захарків Олег 
Мирославович

Крись Надія 
Степанівна

С е к р е т а р 
комісії 29.07.1981

Вища 
Тимчасово не 

працює

Чудик Арсен 
Ігорович

Кізлик Оксана 
Миколаївна Член комісії 13.06.1971

Вища 
Терноп ільська 

дирекція залізничних 
перевезень

Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”, фракція 
якої зареєстрована 
в Апараті ВРУ

Кінаш Олена 
Анатоліївна Член комісії 03.10.1984

Середня 
Тимчасово не 

працює

Всеукраїнське 
об’єднання “Сво-
бода”, фракція якої 
зареєстрована в 
Апараті ВРУ

Зварич Соломія 
Василівна Член комісії 03.01.1991

Загальна серед-
ня Тимчасово не 
працює

ПАРТІЯ “БЛОК 
П Е Т Р А 
ПОРОШЕНКА”

Кізлик Тетяна Єв-
генівна Член комісії 13.03.1972

Середня спеці-
альна Тимчасово не 
працює

П О Л І Т И Ч Н А 
ПАРТІЯ “ВСЕУКРА-
ЇНСЬКЕ АГРАРНЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ “ЗА-
СТУП”

Кізлик Лілія 
Василівна Член комісії 07.06.1988

Вища 
Терноп ільська 

дирекція Українське 
державне підприєм-
ство поштового 
зв’язку “Укрпошта”

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Бать-
ківщина”

Найда Світлана 
Мирославівна Член комісії 27.04.1982

Загальна серед-
ня Тернопільський 
обласний центр 
служби крові

Політична партія 
“Громадянська по-
зиція (Анатолій 
Гриценко)”

Кізлик Роман 
Степанович Член комісії 09.05.1970 Загальна серед-

ня ПрАТ «Молокія»

Політична партія 
“ Н А Р О Д Н И Й 
ФРОНТ”

Крушанська 
Людмила Михайлів-

на
Член комісії 11.10.1987

Середня спеці-
альна Тимчасово не 
працює

Політична партія 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Швець Василина 
Василівна Член комісії 10.06.1993

Середня
ТНПУ ім. В. Гна-

тюка

Р а д и к а л ь н а 
Партія Олега 
Ляшка

Скочило Мар’яна 
Василівна Член комісії 17.10.1989

Вища 
Тимчасово не 

працює

Репела Петро 
Йосипович

Зарудна Марія 
Богданівна Член комісії 03.09.1982

Вища 
Тимчасово не 

працює

Юрик Тарас 
Зіновійович

Виборча дільниця № 610926
Звичайна, середня, поштова адреса: вул. Січових Стрільців, 2, с. Малий 

Ходачків, Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47741.
Місцезнаходження: сільський клуб, гардеробна.

Ілик Галина 
Омел’янівна

Голова комі-
сії 12.04.1966

Загальна середня 
Тернопільський ра-
йонний центр соціаль-
ного обслуговування

Політична пар-
тія “Громадянська 
позиція (Анатолій 
Гриценко)”

Абраменко 
Галина Несторівна

З а с т у п н и к 
голови комісії 17.02.1964

Середня спеціаль-
на Територіальний 
центр соціального об-
слуговування Терно-
пільського району

Чудик Арсен 
Ігорович

Жондло Галина 
Богуславівна

Секретар ко-
місії 28.12.1984

Загальна середня 
Малоходачк і вська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів

Юрик Тарас 
Зіновійович

Сивульська 
Людмила Петрівна Член комісії 30.01.1953 Вища 

Пенсіонер

Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Тернова Галина 
Дмитрівна Член комісії 13.08.1964 Вища Тернопільо-

бленерго

Всеукраїнське 
об’єднання “Сво-
бода”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Баган Інна 
Романівна Член комісії 19.11.1987

Загальна середня 
Тернопільський дер-
жавний медичний уні-
верситет ім. І. Я. Гор-
бачевського

ПАРТІЯ “БЛОК 
П Е Т Р А 
ПОРОШЕНКА”

Пастущак Галина 
Зіновіївна Член комісії 24.05.1974

Середня
Тимчасово не пра-

цює

П О Л І Т И Ч Н А 
ПАРТІЯ “ВСЕУ-
К Р А Ї Н С Ь К Е 
А Г Р А Р Н Е 
О Б ’ Є Д Н А Н Н Я 
“ЗАСТУП”

Попів Марія 
Петрівна Член комісії 14.06.1977

Вища Малоходач-
ківська загальноосвіт-
ня школа І-ІІІ ступенів

політична пар-
тія Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”

Будій Галина 
Василівна Член комісії 08.05.1959 Вища 

Дитячий садок

політична пар-
тія Всеукраїнське 
об’єднання “Сво-
бода”

Костич Оксана 
Василівна Член комісії 11.01.1993

Вища Тернопіль-
ський національний 
педагогічний універ-
ситет

П о л і т и ч н а 
п а р т і я 
“ Н А Р О Д Н И Й 
ФРОНТ”

Водяна Стефанія 
Стефанівна Член комісії 07.02.1949 Вища 

Пенсіонер

П о л і т и ч н а 
п а р т і я 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Попів Дарія 
Іванівна Член комісії 22.08.1953 Загальна середня 

Клуб с. М. Ходачків

Політична пар-
тія “УДАР Віталія 
Кличка”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Лаць Лілія 
Михайлівна Член комісії 25.01.1994

Середня 
ТНПУ ім. В. Гнатю-

ка

Р а д и к а л ь н а 
Партія Олега 
Ляшка

Матвійчук Тетяна 
Михайлівна Член комісії 14.08.1960

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Репела Петро 
Йосипович

Попів Михайло 
Несторович Член комісії 20.10.1961 Вища Тернопіль-

ський «Молокозавод»
Черник Микола 

Євгенович

Виборча дільниця № 610927
Звичайна, мала, поштова адреса: вул.Т. Шевченка, 4 а, с. костянтинівка, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47741.
Місцезнаходження: сільський клуб, кабінет завідувача.

Балабан Надія 
Семенівна

Голова ко-
місії 23.07.1968

Загальна середня 
Тимчасово не пра-
цює

Політична партія 
“УДАР Віталія Клич-
ка”, фракція якої за-
реєстрована в Апа-
раті ВРУ

Пиндус 
Олександра 

Михайлівна

Заступник 
голови комісії 05.05.1960

Вища 
Клуб в с. Костян-

тинівка

Всеукра ї нсь ке 
об’єднання “Свобо-
да”, фракція якої за-
реєстрована в Апа-
раті ВРУ

Сапила Надія 
Миронівна

С е к р е т а р 
комісії 01.11.1962

Загальна середня 
Приватне підприєм-
ство ”Коверко”

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьків-
щина”

Лозінська Ольга 
Петрівна Член комісії 10.08.1976

В и щ а 
Ф е л ь д ш е р с ь к о -
акушерський пункт  
с. Константинівка

Всеукра ї нсь ке 
об’єднання “Батьків-
щина”, фракція якої 
зареєстрована в 
Апараті ВРУ

Балабан Роман 
Омелянович Член комісії 20.04.1963

Загальна середня 
Тимчасово не пра-
цює

ПАРТІЯ “БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА”

Назарко Олег 
Михайлович Член комісії 10.11.1991

С е р е д н ь о -
спеціальна Тимчасо-
во не працює

ПОЛІТИЧНА ПАР-
ТІЯ “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 
А Г Р А Р Н Е 
ОБ’ЄДНАННЯ “ЗА-
СТУП”

Пиндус Олександр 
Іванович Член комісії 24.05.1985

Вища 
Тимчасово не 

працює

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобо-
да”

Назарко Михайло 
Михайлович Член комісії 20.11.1990

Загальна середня 
Тимчасово не пра-
цює

Політична партія 
“Громадянська пози-
ція (Анатолій Гри-
ценко)”

Попів Дарія 
Несторівна Член комісії 12.04.1964

Загальна середня 
Тернопільський наці-
ональний педагогіч-
ний університет

Політична партія 
“ Н А Р О Д Н И Й 
ФРОНТ”

Снітинська Оксана 
Василівна Член комісії 08.07.1994

Середня 
ТНПУ ім. В. Гна-

тюка

Радикальна Пар-
тія Олега Ляшка

Лозінський Євген 
Васильович Член комісії 21.10.1973

Вища 
Тимчасово не 

працює

Репела Петро 
Йосипович

Добродій Надія 
Михайлівна Член комісії 08.12.1965

Середня спеці-
альна Територіаль-
ний центр соціально-
го обслуговування 
Тернопільського ра-
йону

Чудик Арсен 
Ігорович

Балабан Ігор 
Романович Член комісії 21.12.1987

Загальна середня
 КП “Тернопіль 

міськавтотранс”

Юрик Тарас 
Зіновійович
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Офіційне
Виборча дільниця № 610928

Звичайна, мала, поштова адреса: вул. івана Франка, 43, с. Мар’янівка, 
Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47735.

Місцезнаходження: школа, кабінет української мови.

ПіБ особи Посада в 
ДВк

Дата 
народження

Освіта, місце 
основної роботи Суб’єкт подання

Семків Люд-
мила Степанівна

Голова ко-
місії 30.07.1982 Загальна середня 

Тимчасово не працює

Політична партія 
“УДАР Віталія Кличка”, 
фракція якої зареєстро-
вана в Апараті ВРУ

Руда Олексан-
дра Іванівна

Заступник 
голови комісії 13.08.1978

Вища 
Мар’янівська ЗОШ 

І-ІІ ступенів

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобода”, 
фракція якої зареєстро-
вана в Апараті ВРУ

Борущак 
Любов Михайлівна

С е к р е т а р 
комісії 09.07.1971 Вища 

Клуб с. Мар’янівка

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьківщи-
на”, фракція якої зареє-
стрована в Апараті ВРУ

Ходань Марія 
Михайлівна Член комісії 21.01.1960

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Захарків Олег 
Мирославович

Йордан Дмитро 
Степанович Член комісії 01.11.1995 Загальна середня 

Тимчасово не працює
ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА 

ПОРОШЕНКА”

Багрій Наталія 
Богданівна Член комісії 10.03.1981

Вища 
Мар’янівська сіль-

ська рада

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьківщи-
на”

Ожанська 
Марія Іванівна Член комісії 05.10.1979

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобода”

Вільчак Марія 
Володимирівна Член комісії 16.06.1958

Загальна середня 
Мар’янівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів

Політична партія 
“Громадянська позиція 
(Анатолій Гриценко)”

Мокрицький 
Роман 

Богданович
Член комісії 12.09.1984

Вища 
Тимчасово не пра-

цюю

Політична партія 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Саламандра 
Наталія Богданів-

на
Член комісії 30.04.1972

Вища
Тимчасово не пра-

цює

Радикальна Партія 
Олега Ляшка

Борущак 
Василина Васи-

лівна
Член комісії 04.03.1993

Загальна середня 
Тернопільський націо-
нальний технічний уні-
верситет

Репела Петро 
Йосипович

Смоляк Ольга 
Іванівна Член комісії 13.07.1974

Середня 
Тимчасово не пра-

цює

Черник Микола 
Євгенович

Слюсар Надія 
Степанівна Член комісії 19.05.1992

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Чудик Арсен 
Ігорович

Йордан Ольга 
Михайлівна Член комісії 11.06.1975

Загальна середня 
Магазин «теко» с. 
Мар’янівка

Юрик Тарас 
Зіновійович

Виборча дільниця № 610929
Звичайна, мала, поштова адреса: вул. і. Франка, 8, с. Миролюбівка, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47716.
Місцезнаходження: школа-садок, каб.1.

Саламандра Уляна 
Степанівна

Голова комі-
сії 25.09.1992

Вища 
Тимчасово не 

працює

Радикальна 
Партія Олега 
Ляшка

Проців Марія Василівна З а с т у п н и к 
голови комісії 06.01.1980

Вища Велико-
березовицька за-
г ал ьноосв і т н я 
школа І-ІІІ ступе-
нів

Юрик Тарас 
Зіновійович

Ковальчук Оксана 
Ігорівна

Секретар ко-
місії 04.05.1996

Вища 
Тимчасово не 

працює

П о л і т и ч н а 
п а р т і я 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Обизюк Володимир 
Михайлович Член комісії 08.01.1957

Загальна се-
редня Тимчасово 
не працює

Всеукра їн-
ське об’єднання 
“Батьківщина”, 
фракція якої за-
реєстрована в 
Апараті ВРУ

Попко Ігор Михайлович Член комісії 18.04.1980
Вища 
Тимчасово не 

працює

Всеукра їн-
ське об’єднання 
“ С в о б о д а ” , 
фракція якої за-
реєстрована в 
Апараті ВРУ

Зуб Ірина Петрівна Член комісії 22.06.1983
Вища Миро-

любівська школа 
-садок

З а х а р к і в 
О л е г 
Мирославович

Трач Богдан Михайло-
вич Член комісії 30.04.1995

Загальна се-
редня Тимчасово 
не працює

П А Р Т І Я 
“БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА”

Дранка Ярослава 
Миколаївна Член комісії 01.01.1950

Середня спе-
ціальна Пенсіо-
нер

ПОЛІТИЧНА 
ПАРТІЯ “ВСЕУ-
К Р А Ї Н С Ь К Е 
А Г Р А Р Н Е 
ОБ’ЄДНАННЯ 
“ЗАСТУП”

Костик Василь Петро-
вич Член комісії 01.01.1981

Вища 
Закрите акці-

онерне товари-
с т в о 
“ Н а д з б р у ч ч я -
Лада”

п о л і т и ч н а 
партія Всеукра-
ї н с ь к е 
о б ’ є д н а н н я 
“Батьківщина”

Сушко Ігор Михайлович Член комісії 31.01.1989
Вища 
Тимчасово не 

працює

п о л і т и ч н а 
партія Всеукра-
ї н с ь к е 
о б ’ є д н а н н я 
“Свобода”

Драбик Ольга 
Михайлівна Член комісії 02.01.1967

Загальна се-
редня Микули-
нецька обласна 
ф і з і о -
терапевтична лі-
карня

П о л і т и ч н а 
партія “Грома-
дянська позиція 
(Анатолій Гри-
ценко)”

Товарніцький Олександр 
Петрович Член комісії 02.09.1957 Загальна се-

редня Пенсіонер

П о л і т и ч н а 
п а р т і я 
“ Н А Р О Д Н И Й 
ФРОНТ”

Матвієнко Олександр 
Вікторович Член комісії 09.06.1979

Вища 
Тимчасово не 

працює

П о л і т и ч н а 
партія “УДАР Ві-
талія Кличка”, 
фракція якої за-
реєстрована в 
Апараті ВРУ

Брикайло Ольга 
Володимирівна Член комісії 15.02.1979

Вища 
Тимчасово не 

працює

Р е п е л а 
П е т р о 
Йосипович

Виборча дільниця № 610930
Звичайна, середня, поштова адреса: вул. Л. Українки, 21, с. Лучка, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47716.
Місцезнаходження: сільський клуб, кабінет завідувача.

Поточак 
Віталій 

Ярославович

Голова комі-
сії 12.08.1972 Середня Тимчасово 

не працює

політична пар-
тія Всеукраїнське 
об’єднання “Сво-
бода”

Якимчук Марія 
Теодорівна

З а с т у п н и к 
голови комісії 21.02.1967 Загальна середня 

Клуб с. Лучка

Політична пар-
тія “УДАР Віталія 
Кличка”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Бастюк Світлана 
Іванівна

Секретар ко-
місії 08.05.1971

Середня- спеціаль-
на Терниторіальний 
центр

Чудик Арсен 
Ігорович

Дільна Оксана 
Володимирівна Член комісії 31.01.1966

Вища Лучківська за-
гальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів

Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Оленюх 
Володимир 
Романович

Член комісії 07.05.1970 Середня технічна 
Тимчасово не працює

Всеукраїнське 
об’єднання “Сво-
бода”, фракція якої 
зареєстрована в 
Апараті ВРУ

Чорнозуб 
Ольга Тарасівна Член комісії 18.06.1973 Середня Терниторі-

альний центр
Захарків Олег 

Мирославович

Ланковська 
Марія Михайлівна Член комісії 03.01.1992 Загальна середня 

Мар’янівська школа

ПАРТІЯ “БЛОК 
П Е Т Р А 
ПОРОШЕНКА”

Лучків Галина 
Ігорівна Член комісії 08.07.1971

С е р е д н ь о -
спеціальна Тимчасово 
не працює

П О Л І Т И Ч Н А 
ПАРТІЯ “ВСЕУКРА-
ЇНСЬКЕ АГРАРНЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ “ЗА-
СТУП”

Ясінська Марія 
Богданівна Член комісії 27.08.1974

Вища Товариство з 
обмеженою відпові-
дальністю ”ОСП Корпо-
рація “Ватра”

політична пар-
тія Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”

Трач Олексан-
дра Богданівна Член комісії 03.04.1976 загальна середня 

тимчасово не працює

Політична пар-
тія “Громадянська 
позиція (Анатолій 
Гриценко)”

Вібла Леся 
Ігорівна Член комісії 24.03.1978 вища Лучківська 

ЗОШ І-ІІ ступенів.

П о л і т и ч н а 
партія “НАРОДНИЙ 
ФРОНТ”

Киселиця 
Дмитро 
Романович

Член комісії 03.11.1992 Вища Тимчасово не 
працюю

П о л і т и ч н а 
партія “Об’єднання 
“САМОПОМІЧ”

Крутиголова 
Тетяна Василівна Член комісії 06.01.1994 середня ТНПУ ім.. В. 

Гнатюка

Р а д и к а л ь н а 
Партія Олега 
Ляшка

Ясінська Олена 
Петрівна Член комісії 04.03.1995

Вища Галицький ко-
ледж імені В’ячеслава 
Чорновола

Репела Петро 
Йосипович

Демида Роман 
Ярославович Член комісії 01.12.1991 Середня спеціальна 

Агросервіс
Ткач Володимир 

Михайлович
Амбрик Світла-
на Василівна Член комісії 27.05.1969 Загальна середня 

Тимчасово не працює
Юрик Тарас 

Зіновійович

Виборча дільниця № 610931
Звичайна, велика, поштова адреса: вул. Січових Стрільців, 25, с. Мишковичі, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47732.
Місцезнаходження: будинок культури, кабінет директора.

Кравець 
Андрій 

Васильович

Голова ко-
місії 19.05.1963 Вища 

Пенсіонер
Репела Петро 

Йосипович

Сисак 
Роман 
Орестович

Заступник 
голови комісії 17.07.1973

Вища 
Тернопільська ра-

йонна ветеринарна 
лікарня

політична партія Всеу-
країнське об’єднання “Сво-
бода”

Гладка 
Уляна 
Романівна

С е к р е т а р 
комісії 18.09.1983

Вища 
М и ш к о в и ц ь к а 

сільська рада Вій-
ськово обліковий 
стіл

Захарків Олег 
Мирославович

Дребот 
Михайло 

Романович
Член комісії 09.11.1951 Вища 

Пенсіонер

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьківщина”, 
фракція якої зареєстрована 
в Апараті ВРУ

Пастух 
Роман Йосипо-

вич
Член комісії 23.07.1959

Вища 
Приватний під-

приємець

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобода”, 
фракція якої зареєстрована 
в Апараті ВРУ

Лось 
Василь 
Григорович

Член комісії 30.03.1957
Вища 
Тимчасово не 

працює

ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА”

Гладка 
Ірина 

Степанівна
Член комісії 26.06.1979

Вища 
М и ш к о в и ц ь к а 

ЗОШ І-ІІІ ст.

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
“ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ “ЗАСТУП”

Канцар Іван 
Любомирович Член комісії 21.06.1990

Вища 
Товариство з об-

меженою відпові-
дальністю «СЕ 
Борднетце-Україна»

політична партія Всеу-
країнське об’єднання “Бать-
ківщина”

Зіньків Леся 
Володимирівна Член комісії 25.01.1979

Вища 
Тимчасово не 

працює

Політична партія “Гро-
мадянська позиція (Анато-
лій Гриценко)”

Мендюк 
Ростислав 
Ігорович

Член комісії 21.05.1976
Загальна середня 

ТОВ «ОСП корпора-
ція «Ватра»

Політична партія 
“НАРОДНИЙ ФРОНТ”

Олексів 
Володимир 
Михайлович

Член комісії 27.07.1977
Середня спеці-

альна Тимчасово не 
працює

Політична партія 
“Об’єднання “САМОПОМІЧ”

Фостата 
Любов 
Євгенівна

Член комісії 28.09.1969

Вища 
Служба автодоріг 

у Тернопільській об-
ласті

Політична партія “УДАР 
Віталія Кличка”, фракція 
якої зареєстрована в Апа-
раті ВРУ

Гикавчук 
Марія 

Михайлівна
Член комісії 16.08.1994 С е р е д н я  

ТНПУ ім. В. Гнатюка
Радикальна Партія Оле-

га Ляшка

Ковалик 
Наталія 

Ігорівна
Член комісії 05.06.1992 вища Тимчасово 

не працює
Ткач Володимир Михай-

лович

Тисліцька 
Галина 
Богданівна

Член комісії 12.05.1980

Середня 
Дошкільний на-

вчальний заклад с. 
Мишковичі

Черник Микола 
Євгенович

Кузьмак 
Наталія 

Юріївна
Член комісії 08.11.1970

Вища 
Дитячий садок   

с. Мишковичі
Чудик Арсен Ігорович

Бастюк 
Марія 
Андріївна

Член комісії 14.06.1993

Вища Територі-
альний центр соці-
ального обслугову-
вання

Юрик Тарас Зіновійович
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Виборча дільниця № 610932
Звичайна, середня, поштова адреса: вул. Сонячна, 305, с. Настасів, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47734.
Місцезнаходження: будинок культури, кабінет директора, гардеробна.

ПІБ особи Посада в 
ДВК

Дата 
народження

Освіта, місце 
основної роботи Суб’єкт подання

Куріца Ірина 
Михайлівна

Голова ко-
місії 05.09.1958 Загальна середня 

Пенсіонер

Політична партія 
“УДАР Віталія Кличка”, 
фракція якої зареєстро-
вана в Апараті ВРУ

Мазурик Хрис-
тина Віталіївна

Заступник 
голови комісії 27.07.1996 С е р е д н я  

ТНПУ ім. В. Гнатюка
Радикальна Партія 

Олега Ляшка
Крисовата 

Василина 
Євгенівна

С е к р е т а р 
комісії 13.01.1981

Загальна середня 
тимчасово не пра-
цює

Політична партія 
«НАРОДНИЙ ФРОНТ»

Шварчевська 
Христина Петрівна Член комісії 25.09.1985

Вища 
Центр соціально-

го обслуговування

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьківщи-
на”, фракція якої зареє-
стрована в Апараті ВРУ

Зальопаний Іван 
Васильович Член комісії 29.02.1948 Вища 

Пенсіонер

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобода”, 
фракція якої зареєстро-
вана в Апараті ВРУ

Куріца Любов 
Ярославіна Член комісії 02.01.1961

Вища 
Тимчасово не 

працює

ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА”

Дзюбак Ірина 
Іванівна Член комісії 18.06.1985

Вища 
Н а с т а с і в с ь к а  

ЗОШ І-ІІІ ст.

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
“ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАР-
НЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ЗА-
СТУП”

Мокринська 
Наталія Іванівна Член комісії 04.04.1987

Вища 
Тимчасово не 

працює

політична партія Всеу-
країнське об’єднання 
“Батьківщина”

Канюка Григо-
рій Володимирович Член комісії 03.09.1964

Середня 
Тимчасово не 

працює

політична партія Всеу-
країнське об’єднання 
“Свобода”

Євін Богдан 
Богданович Член комісії 04.06.1991

Вища 
Приватне підпри-

ємство «Брухтом»

Політична партія “Гро-
мадянська позиція (Ана-
толій Гриценко)”

Груба Іванна 
Богданівна Член комісії 25.10.1949 Середня спеці-

альна Пенсіонер

Політична партія 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Ракоча Галина 
Богданівна Член комісії 08.07.1983

Вища 
Настасівська за-

гальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів

Репела Петро 
Йосипович

Сцібайло Софія 
Євгенівна Член комісії 29.05.1992

Вища 
Тимчасово не 

працює

Ткач Володимир 
Михайлович

Іваницька 
Руслана Євгенівна Член комісії 08.08.1970

Середня спеці-
альна Фізична особа-
підприємець

Черник Микола 
Євгенович

Кураш Ірина 
Мирославівна Член комісії 02.07.1993

Вища 
Тимчасово не 

працює 
Чудик Арсен Ігорович

Беднаж Марія 
Михайлівна Член комісії 06.08.1967

Загальна середня 
Територіальний центр 
соціального обслуго-
вування (надання со-
ціальних послуг) тер-
нопільського району

Юрик Тарас 
Зіновійович

Виборча дільниця № 610933
Звичайна, середня, поштова адреса: вул. М. Кордуби, 98, с. Острів, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47728.
Місцезнаходження: сільський клуб, кімната оперативного реагування.

Мандзюк 
Оксана Василівна

Голова комі-
сії 03.06.1993

Вища Тернопіль-
ський державний ме-
дичний університет ім. 
І. Я.Горбачевського

ПАРТІЯ “БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА”

Пастухевич 
Ольга 

Володимирів-
на

Зас т упни к 
голови комісії 15.06.1972

Середня спеціальна 
Центр по роботі з ді-
тьми та молоддю за 
місцем проживання

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобо-
да”, фракція якої за-
реєстрована в Апара-
ті ВРУ

Фірман Марія 
Володимирівна

С е к р е т а р 
комісії 22.11.1959

Вища
Медичний центр 

“ОСП Корпорація “Ва-
тра”

Репела Петро 
Йосипович

Машталяр 
Уляна 

Олександрівна
Член комісії 06.06.1960

Вища 
Острівський дитячий 

садок “Дзвіночок”

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьків-
щина”, фракція якої 
зареєстрована в Апа-
раті ВРУ

Гудзь Мар’яна 
Володимиріна Член комісії 14.02.1975

Вища 
Острівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів

Захарків Олег 
Мирославович

Кашлюк Марта 
Юріївна Член комісії 26.01.1990

Вища 
Острівська ЗОШ 
І-ІІІ ст.

ПОЛІТИЧНА ПАР-
ТІЯ “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 
А Г Р А Р Н Е 
ОБ’ЄДНАННЯ “ЗА-
СТУП”

Дуркот Надія 
Сергіївна Член комісії 13.08.1968

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьків-
щина”

Бородай 
Володимир 
Васильович

Член комісії 04.07.1991 Середня спеціальна 
Тимчасово не працює

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобо-
да”

Іванюта Ольга 
Остапівна Член комісії 08.08.1953 Вища 

Пенсіонер

Політична партія 
“Громадянська пози-
ція (Анатолій Грицен-
ко)”

Клясінська 
Ольга Омелянівна Член комісії 22.07.1974 Вища Тернопіль-

зампроект
Політична партія 

“НАРОДНИЙ ФРОНТ”

Антимис 
Тетяна Петрівна Член комісії 15.05.1981

Середня 
Тимчасово не пра-

цює

Політична партія 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Кожушко 
Оксана Казими-

рівна
Член комісії 19.12.1978

Вища 
Острівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів

Політична партія 
“УДАР Віталія Клич-
ка”, фракція якої за-
реєстрована в Апара-
ті ВРУ

Саловський 
Роман 

Андрійович
Член комісії 07.09.1996 Середня 

ТНПУ ім. В. Гнатюка
Радикальна Партія 

Олега Ляшка

Антків Оксана 
Зіновіївна Член комісії 12.01.1968

Вища 
Тернопільська заліз-

нична станція

Черник Микола 
Євгенович

Гудзь Олег 
Михайлович Член комісії 08.10.1971 Середня спеціальна 

Тимчасово не працює
Чудик Арсен 

Ігорович

Дацко Надія 
Радіонівна Член комісії 19.05.1962

Вища 
Острівська загально-

освітня школа І-ІІІ сту-
пенів

Юрик Тарас 
Зіновійович

Виборча дільниця № 610934
Звичайна, велика, поштова адреса: вул. Шептицького, 118 А, с. Петриків, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47720.
Місцезнаходження: сільський клуб, кабінет завідувача.

Лотоцька 
Галина 

Михайлівна

Голова ко-
місії 08.12.1959

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

ПОЛІТИЧНА ПАР-
ТІЯ “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 
А Г Р А Р Н Е 
ОБ’ЄДНАННЯ “ЗА-
СТУП”

Дзудзило 
Галина 

Євгенівна

Заступник 
голови комісії 02.01.1963

Вища 
Петриківська загаль-

ноосвітня школа І-ІІ ст.

Політична партія 
“УДАР Віталія Клич-
ка”, фракція якої за-
реєстрована в Апа-
раті ВРУ

Гнатів Лілія 
Романівна

С е к р е т а р 
комісії 10.07.1966 Вища 

Пошта в с. Петриків

Політична партія 
“Громадянська пози-
ція (Анатолій Грицен-
ко)”

Мазурчак Ігор 
Григорович Член комісії 12.04.1962

Вища 
Товариство з обме-

женою відповідальністю 
“Інтеграл”

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьків-
щина”, фракція якої 
зареєстрована в Апа-
раті ВРУ

Фарина Оксана 
Максимівна Член комісії 29.01.1969

Середня спеціальна 
Тернопільське обласний 
комунальний лікарсько-
фізкультурний диспан-
сер

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобо-
да”, фракція якої за-
реєстрована в Апа-
раті ВРУ

Бараневич Інна 
Володимирівна Член комісії 25.05.1987

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Захарків Олег 
Мирославович

Брик Роман 
Степанович Член комісії 20.02.1965

Вища Тернопільський 
обласний комунальний 
інститут післядипломної 
педагогічної освіти

ПАРТІЯ “БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА”

Фарина Мико-
ла Вікторович Член комісії 08.06.1991

Середня 
Тимчасово не пра-

цює

Партія Сергія Ті-
гіпка “Сильна Украї-
на”

Музика Антон 
Михайлович Член комісії 06.10.1983

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьків-
щина”

Чорна Ірина 
Василівна Член комісії 01.02.1993 Середня спеціальна 

Тимчасово не працює

Політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобо-
да”

Миськів Лари-
са Мирославівна Член комісії 19.12.1967

Вища 
ТОВ «Тернопільхліб-

пром»

Політична партія 
“НАРОДНИЙ ФРОНТ”

Дзецюх Мак-
сим Зіновійович Член комісії 17.08.1988

Вища 
Приватний підприє-

мець

Політична партія 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Павлова Ганна 
Іванівна Член комісії 26.07.1994 Середня ТНПУ 

ім. В. Гнатюка
Радикальна Партія 

Олега Ляшка

Мазурчак 
Богдан Ігорович Член комісії 21.03.1991

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Репела Петро 
Йосипович

Гнатюк Наталія 
Юліанівна Член комісії 17.04.1957 Вища 

Пенсіонер
Черник Микола 

Євгенович

Михальчишин 
Оксана Володи-

мирівна
Член комісії 05.07.1970

Вища 
Тернопільська ТНВК 

школа-ліцей №9 ступе-
нів

Чудик Арсен 
Ігорович

Дзудзило 
Соломія 
Миколаївна

Член комісії 07.08.1993

Загальна середня 
Тернопільський націо-
нальний педагогічний уні-
верситет ім. В. Гнатюка

Юрик Тарас 
Зіновійович

Виборча дільниця № 610935
Звичайна, середня, поштова адреса: вул. Шептицького, 118 Б, с. Петриків, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47720.
Місцезнаходження: сільський клуб, гардеробна.

Стешин 
Андрій 

Ігорович

Голова комі-
сії 23.11.1988

Вища
 Інтернет-

провайдер “Пульсар”
Репела Петро Йосипович

Дзецюх 
Зіновій 

Ігорович

Зас т упник 
голови комісії 03.11.1960

Вища
Тимчасово не пра-

цює

ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА”

Войс 
Галина 

Петрівна

С е к р е т а р 
комісії 23.07.1968

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Політична партія Всеу-
країнське об’єднання “Сво-
бода”

Охрімчук 
Юрій Вікто-

рович
Член комісії 30.05.1968

Вища 
Публічне акціонер-

не товариство ”Віні-
текс”

Всеукраїнське об’єднання 
“Батьківщина”, фракція якої 
зареєстрована в Апараті 
ВРУ

Новікова 
Наталія 

Михайлівна
Член комісії 12.01.1970

Вища Великобірків-
ський будинок твор-
чості школяра

Всеукраїнське об’єднання 
“Свобода”, фракція якої за-
реєстрована в Апараті ВРУ

Грицай 
Юрій Воло-
димировия

Член комісії 23.04.1993
Вища Тернопіль-

ський національний 
технічний університет

Захарк ів  Олег 
Мирославович

Бурносова 
Надія 
Сергіївна

Член комісії 02.07.1971

Середня спеціаль-
на Тернопільський 
міськтеплокомуненер-
го

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ВСЕ-
УКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ “ЗАСТУП”

Виклюк 
Василь 

Володимиро-
вич

Член комісії 27.12.1961

Вища 
Товариство з обме-

женою відповідальніс-
тю “Інтеграл”

Політична партія Всеу-
країнське об’єднання “Бать-
ківщина”

Погорі-
лець Руслана 

Оверківна
Член комісії 23.04.1955 Вища 

Пенсіонер

Політична партія “Грома-
дянська позиція (Анатолій 
Гриценко)”

Гончаренко 
Олег 

Олександро-
вич

Член комісії 13.04.1983
Вища 
Приватне підпри-

ємство «Мебельман»

Політична партія 
“НАРОДНИЙ ФРОНТ”

Пацула 
Оксана 

Василівна
Член комісії 31.08.1983

Вища 
Головний спеціа-

ліст відділу організації 
продажів філії ТУ 
АТ»Ощадбанк»

Політична партія 
“Об’єднання “САМОПОМІЧ”

Жолин-
ська Марія 
Василівна

Член комісії 30.03.1958

Вища 
Петриківська за-

гальноосвітня школа 
І-ІІ ступенів

Політична партія “УДАР 
Віталія Кличка”, фракція якої 
зареєстрована в Апараті 
ВРУ

Гангарик 
Марія Воло-
дивирівна

Член комісії 24.02.1995
Середня 
ТНПУ ім. В. Гнатю-

ка

Радикальна Партія Олега 
Ляшка

Іщенко 
Наталія 

Володими-
рівна

Член комісії 18.07.1984

Вища
Українське держав-

не підприємство по-
штового зв’язку Ук-
рпошта

Черник Микола 
Євгенович

Литвинчук 
Степан 

Юхимович
Член комісії 01.01.1932 Середня спеціаль-

на Пенсіонер Чудик Арсен Ігорович

Ліп’яніна 
Олена 

Михайлівна
Член комісії 16.02.1968

Вища 
Тимчасово не пра-

цює
Юрик Тарас Зіновійович
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Звичайна, мала, поштова адреса: вул.Зелена, 15, с. Петриків, 
Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47720.

Місцезнаходження: обласний геріатричний будинок, кабінет медсестри.

ПІБ особи Посада в 
ДВК

Дата 
народження

Освіта, місце 
основної роботи

Суб’єкт 
подання

Грицай Катерина 
Миколаївна

Голова комі-
сії 11.12.1993

Вища Тернопіль-
ський національний 
технічний університет

Чудик Арсен 
Ігорович

Бурносова Юлія 
Анатоліївна

З а с т у п н и к 
голови комісії 16.08.1993

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

П О Л І Т И Ч Н А 
ПАРТІЯ “ВСЕУКРА-
ЇНСЬКЕ АГРАРНЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ “ЗА-
СТУП”

Король Людмила 
Володимирівна

Секретар ко-
місії 21.08.1966

Загальна середня 
Т е р н о п і л ь с ь к и й 
л і к у в а л ь н о -
фізкультурний дис-
пансер

Юрик Тарас 
Зіновійович

Сабат Світлана 
Іванівна Член комісії 03.05.1966

Вища Тернопіль-
ський національний 
педагогічний універ-
ситет імені Володими-
ра Гнатюка

Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Левенець 
Святослав 

Васильович
Член комісії 06.04.1981

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Всеукраїнське 
об’єднання “Сво-
бода”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Пальчинський 
Петро-Роман 

Іванович
Член комісії 08.06.1945 Вища 

Пенсіонер
Захарків Олег 

Мирославович

Трофім’як Євген 
Романович Член комісії 24.01.1942 Вища 

Пенсіонер

ПАРТІЯ “БЛОК 
П Е Т Р А 
ПОРОШЕНКА”

Копит Ганна 
Степанівна Член комісії 01.03.1937 Загальна середня 

Пенсіонер

політична пар-
тія Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”

Кривий Дмитро 
Степанович Член комісії 26.12.1949 Вища 

Пенсіонер

політична пар-
тія Всеукраїнське 
об’єднання “Сво-
бода”

Грицько Тетяна 
Олександрівна Член комісії 17.04.1955 Вища 

Пенсіонер

Політична пар-
тія “Громадянська 
позиція (Анатолій 
Гриценко)”

Стадник Андрій 
Михайлович Член комісії 07.03.1969 Загальна середня 

Тимчасово не працює

П о л і т и ч н а 
партія “НАРОДНИЙ 
ФРОНТ”

Гуйван Галина 
Іванівна Член комісії 15.02.1960

Вища 
Т е р н о п і л ь с ь к а 

міська комунальна лі-
карня швидкої допо-
могои пол. відділ

Політична пар-
тія “УДАР Віталія 
Кличка”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Ткаченко Марія 
Сергіївна Член комісії 04.08.1994 Середня 

ТНПУ ім. В. Гнатюка

Р а д и к а л ь н а 
Партія Олега 
Ляшка

Герасімова 
Ольга 

Володимирівна
Член комісії 09.04.1949 Загальна середня 

Пенсіонер
Репела Петро 

Йосипович

Виборча дільниця № 610937
Звичайна, середня, поштова адреса: вул. Бережанська, 1, с. Підгороднє, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47726.
Місцезнаходження: сільський клуб, кабінет завідувача.

Прус
 Володимир 

Євгенович

Голова ко-
місії 07.12.1991

Вища Тернопіль-
ський національний 
економічний універ-
ситет

Політична партія 
“УДАР Віталія Кличка”, 
фракція якої зареє-
стрована в Апараті 
ВРУ

Шевчук Ольга 
Петрівна

Заступник 
голови комісії 15.06.1954

Загальна середня 
Тернопільський ра-
йонний центр соці-
ального обслугову-
вання

Політична партія 
“Громадянська позиція 
(Анатолій Гриценко)”

Гецько 
Світлана 

Богданівна

С е к р е т а р 
комісії 22.06.1969

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьків-
щина”, фракція якої за-
реєстрована в Апараті 
ВРУ

Матущак 
Галина Богданівна Член комісії 26.03.1974

Вища Тернопіль-
ський обласний пси-
хоневрологіч ний 
диспансер

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобода”, 
фракція якої зареє-
стрована в Апараті 
ВРУ

Шкіра Євген 
Іванович Член комісії 30.05.1980

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Захарків Олег 
Мирославович

Кулевчук 
Василь 

Михайлович
Член комісії 07.01.1992

Загальна середня 
Тернопільський наці-
ональний економіч-
ний університет

ПАРТІЯ “БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА”

Мельник Віктор 
Володимирович Член комісії 09.05.1981

Середня спеціаль-
на Тимчасово не пра-
цює

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
“ В С Е У К Р А Ї Н С Ь К Е 
АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
“ЗАСТУП”

Глаз Олексан-
дра Мирославівна Член комісії 30.05.1976

Вища 
Почапинська за-

гальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьків-
щина”

Шафран Роман 
Богданович Член комісії 15.03.1992

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобода”

Павлович 
Роман Іванович Член комісії 19.07.1990

Вища 
ТзОВ «Тернопіль-

хлібпром»

Політична партія 
“НАРОДНИЙ ФРОНТ”

Копищинська 
Ольга Андріївна Член комісії 02.07.1992

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Політична партія 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Грабач Євген 
Андрійович Член комісії 18.06.1995

Середня
ТНПУ ім. В. Гнатю-

ка

Радикальна Партія 
Олега Ляшка

Гецько Сергій 
Іванович Член комісії 08.03.1989

Вища 
І н т е р н е т - к а ф е 

“Крапка”

Репела Петро 
Йосипович

Федуна Андрій 
Володимирович Член комісії 12.04.1990

Середня
Фізична особа - 

підприємець

Черник Микола 
Євгенович

Стібель Олек-
сандра Михайлівна Член комісії 10.02.1980 Вища Малоходач-

ківська ЗОШ І-ІІІ ст.
Чудик Арсен 

Ігорович
Кохан Богдан 
Сергійович Член комісії 18.07.1992 Загальна середня 

Еvеnt компанія «Друзі»
Юрик Тарас 

Зіновійович

Виборча дільниця № 610938
Звичайна, середня, поштова адреса: вул. Садова, 8А, с. Плотича,

 Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47704.
Місцезнаходження: будинок культури, кабінет директора.

Матвійчук Юрій 
Богданович

Голова комі-
сії 16.07.1986

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”, фракція 
якої зареєстрована 
в Апараті ВРУ

Турчин Анато-
лій Петрович

З а с т у п н и к 
голови комісії 23.05.1956

Вища 
Приватний підпри-

ємець

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобо-
да”

Сідорська 
Мирослава 
Дмитрівна

Секретар ко-
місії 16.01.1964

Середня спеціаль-
на Філія склазавод 
“Декор”

Чудик Арсен 
Ігорович

Герасимчук 
Тарас Іванович Член комісії 16.01.1988

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Всеукраїнське 
об’єднання “Свобо-
да”, фракція якої за-
реєстрована в Апа-
раті ВРУ

Висоцька 
Марія Петрівна Член комісії 14.06.1975

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Захарків Олег 
Мирославович

Сікора Назарій 
Сергійович Член комісії 06.11.1992

Загальна середня 
Тернопільський націо-
нальний педагогічний 
університет ім. В. Гна-
тюка

ПАРТІЯ “БЛОК 
П Е Т Р А 
ПОРОШЕНКА”

Ліщинська 
Дануся Іванівна Член комісії 27.04.1954 Середня спеціаль-

на Пенсіонер

ПОЛІТИЧНА ПАР-
ТІЯ “ВСЕУКРАЇН-
СЬКЕ АГРАРНЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ “ЗА-
СТУП”

Калинь Надія 
Миколаївна Член комісії 08.02.1971 Загальна середня 

Тимчасово не працює

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Бать-
ківщина”

Коніцький 
Андрій 

Володимирович
Член комісії 13.12.1963 Загальна середня 

Тимчасово не працює

Політична партія 
“Громадянська по-
зиція (Анатолій Гри-
ценко)”

Марунич Ірина 
Михайлівна Член комісії 03.07.1990 Загальна середня 

Підприємець 

Політична партія 
“ Н А Р О Д Н И Й 
ФРОНТ”

Середницька 
Оксана Романівна Член комісії 17.10.1977

Середня спеціаль-
на Тернопільська об-
ласна протитуберку-
льозна лікарня

Політична партія 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Дзядзін Люд-
мила Зірківна Член комісії 01.06.1978

Вища 
ТОВ «ЛЕП» 
с. Плотича

Політична партія 
“УДАР Віталія Клич-
ка”, фракція якої за-
реєстрована в Апа-
раті ВРУ

Пігович Юрій 
Михайлович Член комісії 11.03.1994

Середня 
ТНПУ ім. В. Гнатю-

ка

Радикальна Пар-
тія Олега Ляшка

Катеринчук 
Володимир Анато-

лійович
Член комісії 11.04.1992

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Репела Петро 
Йосипович

Яцків Оксана 
Василівна Член комісії 23.09.1986

Вища 
ТОВ “Пожежне 

спостереження терно-
піль”

Юрик Тарас 
Зіновійович

Виборча дільниця № 610939
Звичайна, мала, поштова адреса: вул. Шкільна, 1, с. Почапинці, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47721.
Місцезнаходження: дитячий садок, кімната вихователів.

Пашко Ольга 
Юріївна

Голова комі-
сії 20.01.1960

Загальна серед-
ня

“Укрпошта”

Юрик Тарас 
Зіновійович

Забанджала 
Орися Іванівна

З а с т у п н и к 
голови комісії 29.05.1960

Вища Тернопіль-
ський територіаль-
ний центр обслуго-
вування

Політична партія 
“УДАР Віталія Клич-
ка”, фракція якої 
зареєстрована в 
Апараті ВРУ

Скалько Іван 
Васильович

Секретар ко-
місії 07.07.1982

Загальна серед-
ня Тимчасово не 
працює

Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”, фракція 
якої зареєстрована 
в Апараті ВРУ

Башняк Юрій 
Романович Член комісії 29.05.1961

Середня спеці-
альна Тимчасово не 
працює

Всеукраїнське 
об’єднання “Сво-
бода”, фракція якої 
зареєстрована в 
Апараті ВРУ

Забанджала 
Роман Михайлович Член комісії 06.08.1956

Вища 
Тимчасово не 

працює

Захарків Олег 
Мирославович

Філь Надія 
Василівна Член комісії 18.05.1984

Вища 
Тимчасово не 

працює

ПАРТІЯ “БЛОК 
П Е Т Р А 
ПОРОШЕНКА”

Галас Людмила 
Володимирівна Член комісії 11.10.1989

Вища 
Дитячий садок 
с. Почапинці

П О Л І Т И Ч Н А 
ПАРТІЯ “ВСЕУКРА-
ЇНСЬКЕ АГРАРНЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ “ЗА-
СТУП”

Крунь Леся 
Володимирівна Член комісії 14.12.1960

Загальна серед-
ня Відкрите акціо-
нерне товариство 
”Тернопільобленер-
го”

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Бать-
ківщина”

Баран Степан 
Ярославович Член комісії 23.01.1979 Середня ПП «Єв-

ролайф»

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Сво-
бода”

Пашко Оксана 
Михайлівна Член комісії 31.07.1991

Вища 
Тернопільська 

класична гімназія

Політична партія 
“Громадянська по-
зиція (Анатолій 
Гриценко)”

Піхурський Ігор 
Степанович Член комісії 12.05.1969

Загальна серед-
ня Тернопільська 
філія ПАТ «Долин-
ська»

Політична партія 
“ Н А Р О Д Н И Й 
ФРОНТ”

Дарморіз Михайло 
Миколайович Член комісії 14.04.1981

Вища 
Тимчасово не 

працює

Політична партія 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Чічірко Валерія 
Валеріївна Член комісії 12.02.1994

Середня
ТНТУ ім. І. По-

люя

Р а д и к а л ь н а 
Партія Олега 
Ляшка

Гінда Юрій 
Іванович Член комісії 16.05.1989

Вища 
Тимчасово не 

працює

Репела Петро 
Йосипович
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Виборча дільниця № 610940
Звичайна, середня, поштова адреса: вул. Шевченка, 3, с. Забойки, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47721.
Місцезнаходження: будинок культури, бібліотека.

ПІБ особи Посада в 
ДВК

Дата 
народження

Освіта, місце 
основної роботи

Суб’єкт 
подання

Скульська Тетяна 
Ігорівна

Голова комі-
сії 01.06.1993

Середня 
Тимчасово не пра-

цюю

Р а д и к а л ь н а 
Партія Олега 
Ляшка

Щурко Світлана 
Олексіївна

Заступник го-
лови комісії 10.11.1982

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

ПАРТІЯ “БЛОК 
П Е Т Р А 
ПОРОШЕНКА”

Лічнер Марія 
Володимирівна

Секретар ко-
місії 24.07.1960

Вища 
Національна акціо-

нерна страхова ком-
панія “Оранта”

Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Твердохлібова 
Ірина Володимирівна Член комісії 16.08.1983

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Всеукраїнське 
об’єднання “Сво-
бода”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Чернецький Іван 
Демянович Член комісії 06.05.1955

Вища 
Почапинська ЗОШ 

І-ІІІ ступенів

Захарків Олег 
Мирославович

Капчур Степан 
Володимирович Член комісії 26.10.1985

Вища 
Будинок культури 

села Забойки

П О Л І Т И Ч Н А 
ПАРТІЯ “ВСЕУ-
К Р А Ї Н С Ь К Е 
А Г Р А Р Н Е 
О Б ’ Є Д Н А Н Н Я 
“ЗАСТУП”

Гриневич Надія 
Василівна Член комісії 22.04.1969

Вища 
Тернопільське ра-

йонне споживче това-
риство “Теко”

політична пар-
тія Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”

Палига 
Володимир 

Миронович
Член комісії 25.03.1959 Спеціальна 

Педагог

політична пар-
тія Всеукраїнське 
об’єднання “Сво-
бода”

Щупляк Наталія 
Анатоліївна Член комісії 23.11.1979

Загальна середня 
Забойківська школа-
садок

Політична пар-
тія “Громадянська 
позиція (Анатолій 
Гриценко)”

Яремко Марта 
Андріївна Член комісії 24.09.1992

Вища Тернопіль-
ський національний 
педагогічний універ-
ситет ім. В. Гнатюка

П о л і т и ч н а 
п а р т і я 
“ Н А Р О Д Н И Й 
ФРОНТ”

Маслюк Наталія 
Петрівна Член комісії 16.03.1967

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

П о л і т и ч н а 
п а р т і я 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Зарічняк Світлана 
Яківна Член комісії 05.02.1976

Вища
Психо - неврологіч-

на лікарня

Політична пар-
тія “УДАР Віталія 
Кличка”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Міщук Галина 
Йосипівна Член комісії 28.06.1971

Вища 
КЗТОР “Тернопіль-

ська університетська 
лікарня”

Репела Петро 
Йосипович

Кульба Василь 
Степанович Член комісії 19.03.1958

Середня 
Тимчасово не пра-

цює

Черник Микола 
Євгенович

Табака-Бережнюк 
Тетяна Данилівна Член комісії 19.12.1946 Вища 

Пенсіонер
Чудик Арсен 

Ігорович

Маслюк Марія 
Володимирівна Член комісії 24.08.1988

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Юрик Тарас 
Зіновійович

Виборча дільниця № 610941
Звичайна, мала, поштова адреса: вул. Б. Хмельницького, 19, с. Романівка, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47715.
Місцезнаходження: сільський клуб, кабінет завідувача.

Заремба Оксана 
Орестівна

Голова комі-
сії 24.01.1970

Вища 
Тимчасово не 

працює

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьків-
щина”

Голубович Ігор 
Богданович

Зас т упник 
голови комісії 15.06.1966

Середня 
ПП «Ангеліна» 
с. Ангелівка

Захарків Олег 
Мирославович

Щур Лілія 
Василівна

С е к р е т а р 
комісії 17.11.1986

Загальна серед-
ня Тимчасово не 
працює

Політична партія 
“Громадянська позиція 
(Анатолій Гриценко)”

Пласконіс 
Оксана Володими-

рівна
Член комісії 31.07.1964

Вища 
Ангелівська за-

гальноосвітня шко-
ла І-ІІІ ступенів

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьків-
щина”, фракція якої 
зареєстрована в Апа-
раті ВРУ

Дідух Ольга 
Богданівна Член комісії 09.07.1978

Середня спеці-
альна Декретна 
відпустка

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобода”, 
фракція якої зареє-
стрована в Апараті 
ВРУ

Волошин Ігор 
Леонідович Член комісії 04.05.1963

Загальна серед-
ня Дитячий садок 
« С о н е ч к о » 
 с. Романівка

ПАРТІЯ “БЛОК ПЕ-
ТРА ПОРОШЕНКА”

Фарина Христи-
на Ігорівна Член комісії 23.10.1992

Середня 
Тимчасово не 

працює

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобода”

Заримба Марія 
Олегівна Член комісії 28.03.1964

Вища 
Дошкільний на-

вчальний заклад 
«Сонечко» 

с. Романівка

Політична партія 
“НАРОДНИЙ ФРОНТ”

Рубай Богдан 
Васильович Член комісії 22.08.1991

Вища 
Тимчасово не 

працює

Політична партія 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Гайдук Леся 
Зеновіївна Член комісії 01.09.1970

Вища 
Дитячий садок 

«Сонечко» 
с. Романівка

Політична партія 
“УДАР Віталія Кличка”, 
фракція якої зареє-
стрована в Апараті 
ВРУ

Сорока Ірина 
Василівна Член комісії 01.06.1995

Середня
 ТНТУ ім. І. По-

люя

Радикальна Партія 
Олега Ляшка

Бас Марія 
Мирославівна Член комісії 11.10.1964

Вища 
Дошкільний на-

вчальний заклад

Репела Петро 
Йосипович

Дручок Віктор 
Володимирович Член комісії 19.04.1969

Загальна серед-
ня ПП «Ангеліна» 

с. Ангелівка

Чудик Арсен 
Ігорович

Ворожбит 
Наталія Ігорівна Член комісії 30.01.1985

Вища 
Тимчасово не 

працює

Юрик Тарас 
Зіновійович

Виборча дільниця № 610942
Звичайна, мала, поштова адреса: вул. Шевченка, 1, с. Ангелівка, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47714.
Місцезнаходження: школа, кабінет вчителів фізвиховання.

Кубів Володимир 
Петрович

Голова комі-
сії 25.08.1953 Загальна середня 

Пенсіонер

ПАРТІЯ “БЛОК 
П Е Т Р А 
ПОРОШЕНКА”

Балабан 
Богданна 

Федорівна

З а с т у п н и к 
голови комісії 17.10.1969 Загальна середня 

Тимчасово не працює

Політична пар-
тія “Громадянська 
позиція (Анатолій 
Гриценко)”

Саржевська 
Ганна 

Володимирівна

Секретар ко-
місії 10.09.1970

Загальна середня 
ЗОШ І-ІІІ ступенів с. 
Ангелівка

Політична пар-
тія “УДАР Віталія 
Кличка”, фракція 
якої зареєстрована 
в Апараті ВРУ

Фуделя 
Мирослава 

Михайлівна
Член комісії 20.01.1956 Загальна середня 

Пенсіонер

Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”, фракція 
якої зареєстрована 
в Апараті ВРУ

Волинець 
Галина Іванівна Член комісії 17.09.1978

Вища 
АТ «Райффайзен 

Банк Аваль»

Всеукраїнське 
об’єднання “Сво-
бода”, фракція якої 
зареєстрована в 
Апараті ВРУ

Кучер Ігор 
Володимирович Член комісії 08.09.1983

Середня 
Приватний підпри-

ємець «Обухов»

Захарків Олег 
Мирославович

Голубович 
Наталія Юріївна Член комісії 26.12.1977

Середня спеціаль-
на Ангелівська ЗОШ 
І-ІІІ ст.

П О Л І Т И Ч Н А 
ПАРТІЯ “ВСЕУКРА-
ЇНСЬКЕ АГРАРНЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ “ЗА-
СТУП”

Бережницька 
Марія Онуфріївна Член комісії 23.05.1956 Загальна середня 

Пенсіонер

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Бать-
ківщина”

Мельничайко 
Оксана Йосифівна Член комісії 19.06.1987

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Політична партія 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Горгота Марія 
Ярославівна Член комісії 15.08.1995 Середня 

ТНЕУ

Р а д и к а л ь н а 
Партія Олега 
Ляшка

Олійник Зіна 
Олегівна Член комісії 20.01.1983

Вища
Тимчасово не пра-

цює

Репела Петро 
Йосипович

Штойко Лілія 
Мар’янівна Член комісії 05.12.1977

Середня 
Тимчасово не пра-

цює

Черник Микола 
Євгенович

Потапов Сергій 
Миколайович Член комісії 05.08.1977

Вища 
Приватний підпри-

ємець «Обухов»

Чудик Арсен 
Ігорович

Байдук Андрій 
Юрійович Член комісії 07.11.1993

Загальна середня 
Тернопільський націо-
нальний технічний уні-
верситет

Юрик Тарас 
Зіновійович

Виборча дільниця № 610943
Звичайна, мала, поштова адреса: вул.Галицька, 3Б, с. Скоморохи, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47744.
Місцезнаходження: школа, кабінет вчителів молодших класів.

Сулипа Марія 
Миколаївна

Голова комі-
сії 29.08.1961

Вища 
Приватне підпри-

ємство «Медобори»

П А Р Т І Я 
“БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА”

Якимович Марія 
Володимирівна

З а с т у п н и к 
голови комісії 09.08.1976 Загальна серед-

ня Магазин “Та-Бо”

Р е п е л а 
П е т р о 
Йосипович

Дяченко Віктор 
Дмитрович

Секретар ко-
місії 29.04.1962

Середня спеці-
альна Загальноос-
вітня школа І-ІІ сту-
пенів села Скоморо-
хи

Ч е р н и к 
М и к о л а 
Євгенович

Дудка Ірина 
Ярославівна Член комісії 14.09.1979

Вища 
Терноп і л ьська 

міська лікарня №3

Всеукраїн-
с ь к е 
о б ’ є д н а н н я 
“Батьківщина”, 
фракція якої 
зареєстрована 
в Апараті ВРУ

Юзва Євген 
Романович Член комісії 06.03.1963 Середня спеці-

альна ПК «Березіль»

Всеукраїн-
с ь к е 
о б ’ є д н а н н я 
“ С в о б о д а ” , 
фракція якої 
зареєстрована 
в Апараті ВРУ

Мединська Юлія 
Петрівна Член комісії 03.06.1993

Середня 
Магазин «Калам-

бур»

З а х а р к і в 
О л е г 
Мирославович

Кобилецька Юлія 
Євстахіївна Член комісії 17.12.1954 Середня 

Пенсіонер

ПОЛІТИЧНА 
ПАРТІЯ “ВСЕУ-
К Р А Ї Н С Ь К Е 
А Г Р А Р Н Е 
ОБ’ЄДНАННЯ 
“ЗАСТУП”

Передрук Ольга 
Миколаївна Член комісії 29.05.1966

Вища 
Тимчасово не 

працює

пол і т и чна 
партія Всеу-
к р а ї н с ь к е 
о б ’ є д н а н н я 
“Батьківщина”

Сампара Павло 
Іванович Член комісії 21.03.1993

Середня спеці-
альна Тимчасово не 
працює

пол і т и чна 
партія Всеу-
к р а ї н с ь к е 
о б ’ є д н а н н я 
“Свобода”

Дембрович Надія 
Богданівна Член комісії 10.12.1987

Загальна серед-
ня Скоморохівська 
ЗОШ І-ІІ ст. 

Пол і тична 
п а р т і я 
“ Н А Р О Д Н И Й 
ФРОНТ”

Щепанська Світлана 
Казимирівна Член комісії 08.08.1965

Вища 
ПП «Агрофірма 

МЕДОБОРИ»

Пол і тична 
партія “УДАР 
Віталія Клич-
ка”, фракція 
якої зареє-
стрована в 
Апараті ВРУ

Баторик Олена 
Володимирівна Член комісії 11.07.1994 Середня 

ТНЕУ

Радикальна 
Партія Олега 
Ляшка

Прус Віра 
Володимирівна Член комісії 14.05.1958

Вища Загально-
освітня школа І-ІІ 
ступенів 

с. Скоморохи

Юрик Тарас 
Зіновійович
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Виборча дільниця № 610944
Звичайна, мала, поштова адреса: вул. Л. Українки, 10, с. Смолянка, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47744.
Місцезнаходження: сільський клуб, кабінет завідувача.

ПІБ особи Посада в 
ДВК

Дата 
народження

Освіта, місце 
основної роботи

Суб’єкт 
подання

Маряш Василь 
Вікторович

Голова ко-
місії 10.01.1994

Загальна середня 
Тернопільський націр-
нальний технічний уні-
в е р с и т е т  
ім. І. Пулюя

Політична партія 
“ Н А Р О Д Н И Й 
ФРОНТ”

Ляска Анатолій 
Степанович

Заступник 
голови комісії 08.09.1984

Середня 
Тимчасово не пра-

цює

Політична партія 
« О б ’ є д н а н н я 
«САМОПОМІЧ»

Олійник Галина 
Михайлівна

С е к р е т а р 
комісії 18.10.1961

Вища 
Агрофірма “Медобо-

ри”

Репела Петро 
Йосипович

Дерлиця Галина 
Іванівна Член комісії 03.06.1961 Загальна середня 

Тимчасово не працює

Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”, фракція 
якої зареєстрована 
в Апараті ВРУ

Крамар Богдан 
Васильович Член комісії 18.06.1949 Вища 

Пенсіонер

Всеукраїнське 
об’єднання “Свобо-
да”, фракція якої 
зареєстрована в 
Апараті ВРУ

Сень Олег 
Михайлович Член комісії 03.11.1990

Вища 
Товариство з обме-

женою відповідальністю 
«Елітер»

ПАРТІЯ “БЛОК 
П Е Т Р А 
ПОРОШЕНКА”

Мричко Богдана 
Володимирівна Член комісії 28.02.1969 Середня спеціальна 

ПП «Медобори»

ПОЛІТИЧНА ПАР-
ТІЯ “ВСЕУКРАЇН-
СЬКЕ АГРАРНЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ “ЗА-
СТУП”

Марчак Надія 
Несторівна Член комісії 22.03.1971

Вища 
Відкрите акціонерне 

товариство “Тернопі-
льобленерго”

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Бать-
ківщина”

Дмитерко 
Андрій Володими-

рович
Член комісії 05.03.1988

Середня 
Тимчасово не пра-

цює

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобо-
да”

Ляска Уляна 
Ігорівна Член комісії 03.09.1987 Загальна середня 

Тимчасово не працює

Політична партія 
“Громадянська по-
зиція (Анатолій Гри-
ценко)”

Курило Наталія 
Тарасівна Член комісії 17.02.1981

Загальна середня 
Магазин продуктів  
с. Смолянка

Політична партія 
“УДАР Віталія Клич-
ка”, фракція якої за-
реєстрована в Апа-
раті ВРУ

Стринадко 
Олександр 
Танасійович

Член комісії 20.02.1991
Середня 
Тимчасово не пра-

цює

Черник Микола 
Євгенович

Старащук 
Михайло Володи-

мирович
Член комісії 13.11.1977 Середня спеціальна 

Тимчасово не працює
Чудик Арсен 

Ігорович

Дерлиця Тарас 
Володимирович Член комісії 08.10.1985

Загальна середня 
Котельня дитячого са-
дочку с. Скоморохи

Юрик Тарас 
Зіновійович

Виборча дільниця № 610945
Звичайна, Середня, поштова адреса: вул. Шевченка, 53, с. Прошова,

 Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47716.
Місцезнаходження: сільський клуб, кабінет завідувача.

Петрик Ольга 
Володимирівна

Голова ко-
місії 01.02.1970

Середня спеці-
альна Тимчасово не 
працює

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобода”

Качуровська 
Марія Ярославівна

Заступник 
голови комісії 17.11.1966

Загальна серед-
ня Львівська заліз-
ниця

Юрик Тарас 
Зіновійович

Ярема Іванна 
Богданівна

С е к р е т а р 
комісії 07.07.1971 Вища Радикальна Партія 

Олега Ляшка

Олійник Ігор 
Миронович Член комісії 11.01.1975 Загальна серед-

ня Підприємець

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьків-
щина”, фракція якої за-
реєстрована в Апараті 
ВРУ

Чорній Галина 
Володимирівна Член комісії 24.01.1988

Вища 
Прошівська 
ЗОШ І-ІІ ст.

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобода”, 
фракція якої зареє-
стрована в Апараті 
ВРУ

Луців Іван 
Євгенович Член комісії 07.03.1957

Вища 
Тимчасово не 

працює

Захарків Олег 
Мирославович

Вихор Світлана 
Миколаївна Член комісії 12.02.1967

Загальна серед-
ня Бібліотека 

с. Прошова

ПАРТІЯ “БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА”

Кобилецький 
Петро Романович Член комісії 04.07.1978

Середня спеці-
альна Тимчасово не 
працює

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
“ В С Е У К Р А Ї Н С Ь К Е 
АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
“ЗАСТУП”

Німець Ольга 
Йосипівна Член комісії 27.06.1962

Вища Тернопіль-
ський національний 
педагогічний універ-
ситет імені Володи-
мира Гнатюка

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьків-
щина”

Романюк 
Мар’яна Ігорівна Член комісії 01.10.1989

Загальна серед-
ня Тимчасово не 
працює

Політична партія 
“Громадянська позиція 
(Анатолій Гриценко)”

Гемська Оксана 
Андріївна Член комісії 25.07.1989

Вища 
Скоморохівська 
ЗОШ І-ІІ ст. 

Політична партія 
“НАРОДНИЙ ФРОНТ”

Бойко Оксана 
Вікторівна Член комісії 19.12.1981

Середня 
Тимчасово не-

працює

Політична партія 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Нефедюк Оксана 
Ярославівна Член комісії 28.05.1960

Загальна серед-
ня Приватний під-
приємець 

Політична партія 
“УДАР Віталія Кличка”, 
фракція якої зареє-
стрована в Апараті 
ВРУ

Олійник Наталія 
Іванівна Член комісії 30.04.1979

Загальна серед-
ня Тимчасово не 
працює

Репела Петро 
Йосипович

Зіньків Богдан 
Петрович Член комісії 06.10.1960 Середня спеці-

альна Торговець 
Ткач Володимир 

Михайлович

Німець Ігор 
Михайлович Член комісії 15.10.1962

Середня спеці-
альна Тимчасово не 
працює

Чудик Арсен 
Ігорович

Виборча дільниця № 610946
Звичайна, середня, поштова адреса: вул. С. Бандери, 25, с. Смиківці, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47723.
Місцезнаходження: сільський клуб, кабінет завідувача.

Левчик Віталій 
Семенович

Голова ко-
місії 23.02.1977 Загальна середня 

Тимчасово не працює
Юрик Тарас 

Зіновійович

Касарда Марія 
Богданівна

Заступник 
голови комісії 17.09.1980

Середня спеціаль-
на Тимчасово не пра-
цює

Чудик Арсен 
Ігорович

Миськів Оксана 
Миколаївна

С е к р е т а р 
комісії 15.09.1994

Вища Тернопіль-
ський державний ме-
дичний університет 
ім. І. Пулюя

Політична партія 
“ Н А Р О Д Н И Й 
ФРОНТ”

Чубко Тетяна 
Романівна Член комісії 09.04.1964 Загальна середня 

ФАП с. Смиківці

Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”, фракція 
якої зареєстрована 
в Апараті ВРУ

Антків Борис 
Богданович Член комісії 03.10.1984

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Всеукраїнське 
об’єднання “Сво-
бода”, фракція якої 
зареєстрована в 
Апараті ВРУ

Домший Віктор 
Миколайович Член комісії 07.03.1993

Середня Терно-
пільський національ-
ний технічний універ-
ситет

Захарків Олег 
Мирославович

Переймибіда 
Руслан Орестович Член комісії 28.03.1974

Вища 
Приватне підпри-

ємство «Дальність 
таксі»

ПАРТІЯ “БЛОК 
П Е Т Р А 
ПОРОШЕНКА”

Касарда Олег 
Степанович Член комісії 22.06.1981 Середня

 ПП «Екотерм»

П О Л І Т И Ч Н А 
ПАРТІЯ “ВСЕУКРА-
ЇНСЬКЕ АГРАРНЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ “ЗА-
СТУП”

Сидяга Тетяна 
Володимирівна Член комісії 14.03.1992

Вища 
Публічне акціонер-

не товариство “Дель-
та Банк”

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Бать-
ківщина”

Дуфанець Віталій 
Євгенович Член комісії 23.12.1977

Вища 
Науково-технічне 

підприємство ’Про-
мінь’

Політична пар-
тія “Громадянська 
позиція (Анатолій 
Гриценко)”

Якименко Наталія 
Мирославівна Член комісії 01.12.1976

Середня 
Пенсійний фонд 

України

Політична партія 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Кафтаник Лариса 
Василівна Член комісії 27.07.1973 Вища 

Клуб с. Смиківці

Політична пар-
тія “УДАР Віталія 
Кличка”, фракція 
якої зареєстрована 
в Апараті ВРУ

Ващак Лілія 
Андріївна Член комісії 20.04.1995 Середня 

ТНТУ ім. І. Полюя

Р а д и к а л ь н а 
Партія Олега 
Ляшка

Субота Світлана 
Михайлівна Член комісії 30.04.1986

Вища 
Перукарський са-

лон ”Парадіз”

Репела Петро 
Йосипович

Виборча дільниця № 610947
Звичайна, мала, поштова адреса: вул. Лесі Українки, 4, с. Стегниківці, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47716.
Місцезнаходження: сільський клуб, кабінет завідувача.

Чуйко Мар’яна 
Володимирівна

Голова комі-
сії 24.02.1995

Вища 
Тимчасово не 

працює

Р е п е л а 
П е т р о 
Йосипович

Козінчук Ігор 
Богданович

Заст упник 
голови комісії 21.09.1980

Середня 
ТЗОВ «Агрокомп-

лекс»

Чудик Арсен 
Ігорович

Волчок Ірина
 Володимирівна

С е к р е т а р 
комісії 12.06.1978

Вища 
С т е г н и к і в с ь к а 

школа

П о л і т и ч н а 
партія “Грома-
дянська позиція 
(Анатолій Гри-
ценко)”

Чуйко Марія
 Романівна Член комісії 01.04.1969

Вища 
Публічне акціо-

нерне товариство 
“Укртелеком”

Всеукраїн-
ське об’єднання 
“Батьківщина”, 
фракція якої 
зареєстрована 
в Апараті ВРУ

Баран Зоряна 
Володимирівна Член комісії 01.02.1992

Вища 
Дубівецька ЗОШ 

І-ІІ ст.

Всеукраїн-
ське об’єднання 
“ С в о б о д а ” , 
фракція якої 
зареєстрована 
в Апараті ВРУ

Королюк Богдан 
Васильович Член комісії 29.02.1964

Вища 
Тернопільське об-

ласне управління 
НБУ

З а х а р к і в 
О л е г 
Мирославович

Королюк Марія 
Степанівна Член комісії 01.01.1969 Вища 

ФАП с. Стегниківці

П А Р Т І Я 
“БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА”

Королюк Назарій 
Богданович Член комісії 12.11.1991

Середня
Тимчасово не 

працює

ПОЛІТИЧНА 
ПАРТІЯ “ВСЕУ-
К Р А Ї Н С Ь К Е 
А Г Р А Р Н Е 
ОБ’ЄДНАННЯ 
“ЗАСТУП”

Могильська Ольга 
Василівна Член комісії 03.01.1968

Вища 
Стегниківська за-

гальноосвітня школа 
І-ІІ ступенів

п о л і т и ч н а 
партія Всеукра-
ї н с ь к е 
о б ’ є д н а н н я 
“Батьківщина”

Каліщук Оксана 
Григорівна Член комісії 04.07.1970

Вища 
ТОВ «Стегників-

ське»

П о л і т и ч н а 
п а р т і я 
“ Н А Р О Д Н И Й 
ФРОНТ”

Королюк Оксана 
Степанівна Член комісії 15.07.1970

В и щ а 
Ф е л ь д ш е р с ь к о -
акушерський пункт

П о л і т и ч н а 
партія “УДАР 
Віталія Кличка”, 
фракція якої 
зареєстрована 
в Апараті ВРУ

Котов Віталій Вікто-
рович Член комісії 03.10.1995 Середня 

ТНЕУ

Радикальна 
Партія Олега 
Ляшка

Бай Оксана Ігорівна Член комісії 09.11.1989
Вища 
Тимчасово не 

працює

Ч е р н и к 
М и к о л а 
Євгенович

Бутрин Василь 
Степанович Член комісії 28.12.1976

Вища 
Стегниківська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів

Юрик Тарас 
Зіновійович
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Виборча дільниця № 610948
Звичайна, мала, поштова адреса: вул. Тернопільська, 37, с. Ступки, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47718.
Місцезнаходження: сільський клуб, кабінет завідувача.

ПІБ особи Посада в 
ДВК

Дата 
народження

Освіта, місце 
основної роботи

Суб’єкт 
подання

П’ятківська Марія 
Михайлівна

Голова 
комісії 01.01.1963

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Чудик Арсен 
Ігорович

Золотник Уляна 
Миколаївна

З а с т у п н и к 
голови комісії 15.01.1981

Вища 
Бібліотека  
с. Ступки

П о л і т и ч н а 
партія “НАРОД-
НИЙ ФРОНТ”

Порада Наталія 
Романівна

Секретар 
комісії 29.10.1974

Вища Тернопіль-
ський районний буди-
нок культури

Юрик Тарас 
Зіновійович

Ковалковська 
Наталія 

Володимирівна
Член комісії 22.05.1977

Вища 
Ступківська сіль-

ська рада

Всеукра їн -
ське об’єднання 
“Батьківщина”, 
фракція якої за-
реєстрована в 
Апараті ВРУ

Бас Ярослава 
Володимирівна Член комісії 06.03.1959

Вища 
ЦТП ТФ ПАТ 
«Укртелеком»

Всеукра їн -
ське об’єднання 
“ С в о б о д а ” , 
фракція якої за-
реєстрована в 
Апараті ВРУ

Тисячна Ольга 
Ярославівна Член комісії 21.07.1960

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

З а х а р к і в 
О л е г 
Мирославович

Качан Наталія 
Володимирівна Член комісії 11.09.1982

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

П А Р Т І Я 
“БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА”

Гавришків Лілія 
Тарасівна Член комісії 24.06.1983

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

ПОЛІТИЧНА 
ПАРТІЯ “ВСЕУ-
К Р А Ї Н С Ь К Е 
А Г Р А Р Н Е 
ОБ ’ЄДНАННЯ 
“ЗАСТУП”

Галапуп Ірина 
Любомирівна Член комісії 13.02.1977

Вища 
Агенція 
“Тернопіль-Медіа”

П о л і т и ч н а 
партія Всеукра-
ї н с ь к е 
о б ’ є д н а н н я 
“Батьківщина”

Сіянчук Наталія 
Ярославівна Член комісії 17.01.1963 Загальна середня 

Тимчасово не працює

П о л і т и ч н а 
партія “Грома-
дянська позиція 
(Анатолій Гри-
ценко)”

Пащин Галина 
Миколаївна Член комісії 29.05.1981

Середня спеціаль-
на Тимчасово не пра-
цює

П о л і т и ч н а 
п а р т і я 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Іванська Мар’яна 
Зіновіївна Член комісії 12.10.1984

Вища 
Тимчасово не пра-

цюю

П о л і т и ч н а 
партія “УДАР Ві-
талія Кличка”, 
фракція якої за-
реєстрована в 
Апараті ВРУ

Миколюк Оксана 
Володимирівна Член комісії 12.03.1991 Вища 

ДНВЗ м. Тернопіль

Радикальна 
Партія Олега 
Ляшка

Полянська Ольга 
Ярославівна Член комісії 08.01.1949 Вища 

Пенсіонер
Репела Петро 

Йосипович

Виборча дільниця № 610949
Звичайна, середня, поштова адреса: вул. Шевченка, 17, с. Товстолуг, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47742.
Місцезнаходження: сільський клуб, кабінет завідувача. 

Смільський 
Іван 

Васильович

Голова 
комісії 06.12.1979

Загальна середня 
Товстолузька ЗОШ 

І- ІІІ ступенів

ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА”

Давидович 
Віктор 

Андрійович

Заступник 
голови комісії 26.12.1994 Середня 

ТНТУ ім. І. Пулюя
Радикальна Партія 

Олега Ляшка

Депутат 
Галина Іванівна

С е к р е т а р 
комісії 01.03.1979 Середня 

Клуб с. Товстолуг

політична партія Все-
українське об’єднання 
“Свобода”

Топольницький 
Юрій 

Андрійович
Член комісії 13.05.1987

Вища 
Приватний підпри-

ємець 

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьківщи-
на”, фракція якої зареє-
стрована в Апараті ВРУ

Депутат 
Валентина 

Володимирівна
Член комісії 11.02.1972

Вища 
Дитсадок 
с. Товстолуг

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобода”, 
фракція якої зареєстро-
вана в Апараті ВРУ

Труш 
Людмила 

Валентинівна
Член комісії 19.04.1972 Вища 

Відділення звязку
Захарків Олег 

Мирославович

Стечишин 
Богдан 

Михайлович
Член комісії 05.06.1980

Вища 
Товстолузька 
ЗОШ І-ІІІ ст.

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
“ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАР-
НЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ЗА-
СТУП”

Клеха Ольга 
Василівна Член комісії 17.07.1965

Вища 
Товстолузька за-

гальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів

Політична партія Все-
українське об’єднання 
“Батьківщина”

Лозінський 
Ярослав 

Романович
Член комісії 25.05.1968

Загальна середня 
Товстолузька 

ЗОШ І-ІІІ ст.

Політична партія “Гро-
мадянська позиція (Ана-
толій Гриценко)”

Гоцко Олег 
Миколайович Член комісії 26.05.1976

Загальна середня 
ПАТ «Державна продо-
вольча корпорація 
України”

Політична партія 
“НАРОДНИЙ ФРОНТ”

Кихивка 
Мар’яна 

Романівна
Член комісії 04.02.1987

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Політична партія 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Сопільник 
Ольга 
Кирилівна

Член комісії 04.09.1958
Загальна середня 

Бібліотека
с. Товстолуг

Політична партія 
“УДАР Віталія Кличка”, 
фракція якої зареєстро-
вана в Апараті ВРУ

Мойшевич 
Вікторія 
Миколаївна

Член комісії 29.06.1989
Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Репела Петро 
Йосипович

Остап’як 
Лілія Любоми-

рівна
Член комісії 26.07.1990

Середня 
Тимчасово не пра-

цює

Черник Микола 
Євгенович

Кучер 
Оксана Юріївна Член комісії 13.07.1977

Вища 
Товстолузька ЗОШ 

І-ІІІ ступенів
Чудик Арсен Ігорович

Гоцко Орися 
Антонівна Член комісії 27.11.1953

Вища 
Приватне підпри-

ємство «Агрон»

Юрик Тарас 
Зіновійович

Виборча дільниця № 610950
Звичайна, мала, поштова адреса: вул. Шевченка, 26, с. Застінка, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47742.
Місцезнаходження: сільський клуб, гардеробна.

Дерев’яна Богдана 
Михайлівна

Голова 
комісії 24.07.1965

Вища 
По догляду за 

матір’ю, яка досягла 
80-річного віку

Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Іванчук Світлана 
Василівна

З а с т у п н и к 
голови комісії 15.11.1995

Середня 
ТНПУ ім. В. Гнатю-

ка

Р а д и к а л ь н а 
Партія Олега 
Ляшка

Прорацький Олег 
Ігорович

Секретар 
комісії 21.12.1982

Загальна середня 
Приватне підприєм-
ство «Альфа-
Газпромкомплект»

П о л і т и ч н а 
п а р т і я 
“ Н А Р О Д Н И Й 
ФРОНТ”

Потребко Олег 
Петрович Член комісії 05.06.1995

Незакінчена серед-
ня спеціальна Терно-
пільський професій-
ний ліцей моделюван-
ня одягу та перукар-
ського мистецтва

Всеукраїнське 
об’єднання “Сво-
бода”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Галечик Вікторія 
Василівна Член комісії 30.11.1981

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Захарків Олег 
Мирославович

Присташ Надія 
Зігмундівна Член комісії 21.05.1967

Загальна середня 
Т о в с т о л у з ь к и й 
ф е л ь д ш е р с ь к о -
акушерський пункт

ПАРТІЯ “БЛОК 
П Е Т Р А 
ПОРОШЕНКА”

Томків Галина 
Миронівна Член комісії 12.01.1969

Середня спеціаль-
на ЗОШ І-ІІІ ст. 

П О Л І Т И Ч Н А 
ПАРТІЯ “ВСЕУ-
К Р А Ї Н С Ь К Е 
А Г Р А Р Н Е 
ОБ’ЄДНАННЯ “ЗА-
СТУП”

Кухарська Марія 
Орестівна Член комісії 19.05.1970

Вища 
Українське дер-

жавне підприємство 
поштового зв’язку 
“Укрпошта”

Політична пар-
тія Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”

Потребко Олена 
Петрівна Член комісії 05.06.1995

Незакінчена серед-
ня спеціальна Терно-
пільський професій-
ний ліцей моделюван-
ня одягу та перукар-
ського мистецтва

Політична пар-
тія Всеукраїнське 
об’єднання “Сво-
бода”

Галечик Тарас 
Романович Член комісії 02.01.1980 Загальна середня 

Тимчасово не працює

Політична пар-
тія “Громадянська 
позиція (Анатолій 
Гриценко)”

Присяжна Надія 
Василівна Член комісії 19.04.1944 Загальна середня 

Пенсіонер

Політична пар-
тія “УДАР Віталія 
Кличка”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Карашівський 
Володимир 
Миколайович

Член комісії 04.05.1956 Загальна середня 
Тимчасово не працює

Репела Петро 
Йосипович

Кухарський Роман 
Володимирович Член комісії 07.08.1969

Вища 
Товариство з об-

меженою відповідаль-
ністю «СТЕН»

Юрик Тарас 
Зіновійович

Виборча дільниця № 610951
Звичайна, середня, поштова адреса: вул. М. Михалевича, 31,

 с.Чернелів-Руський, Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47713.
Місцезнаходження: будинок культури, кабінет директора.

Бойко 
Соломія 

Миколаївна

Голова 
комісії 27.03.1996 Вища 

ТНПУ
Чудик Арсен 

Ігорович

Паробок 
Григорій 

Васильович

Заступник 
голови комісії 22.04.1951 Вища 

Пенсіонер
Черник Микола 

Євгенович

Балик 
Ольга 

Богданівна

С е к р е т а р 
комісії 21.07.1995 Неповна вища 

ТНПУ ім. І. Гнатюка

Політична партія 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Васильченко 
Василь 
Павлович

Член комісії 09.07.1949 Вища 
Пенсіонер

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьківщи-
на”, фракція якої зареє-
стрована в Апараті ВРУ

Мінчанов-
ська Уляна 
Романівна

Член комісії 21.01.1982 Вища 
Тимчасово не працює

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобода”, 
фракція якої зареєстро-
вана в Апараті ВРУ

Бабій Марія 
Степанівна Член комісії 09.06.1966 Середня 

Пенсіонер
Захарків Олег 

Мирославович
Пирожок 

Руслана 
Володимирівна

Член комісії 05.07.1973 Вища Загальноосвітня 
школа І-ступеня

ПАРТІЯ “БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА”

П’ятківська 
Марія Богда-

нівна
Член комісії 24.02.1960

Середня-спеціальна 
Територіальний центр со-
ціального обслуговування 
Тернопільської районної 
державної адміністрації

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
“ В С Е У К Р А Ї Н С Ь К Е 
АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
“ЗАСТУП”

Думанська 
Надія Михай-

лівна
Член комісії 09.11.1969

Вища 
Жовтнева загальноос-

вітня школа І-ІІ ступенів

Політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьківщи-
на”

Мінчанов-
ський Петро 
Стефанович

Член комісії 30.06.1980 Вища 
Тимчасово не працює

Політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобода”

Барна 
Володимир 

Іванович
Член комісії 15.03.1956 Вища Тернопільмісь-

каз

Політична партія 
“Громадянська позиція 
(Анатолій Гриценко)”

Ожга Олег 
Броніславович Член комісії 14.04.1974

Вища 
Тернопільська район-

на ветеринарна дільниця 
с. Чернелів-Руський

Політична партія 
“НАРОДНИЙ ФРОНТ”

Мита 
Людмила 

Богданівна
Член комісії 01.09.1981

Вища
Будинок культури 
с. Чернелів-Руський

Політична партія 
“УДАР Віталія Кличка”, 
фракція якої зареєстро-
вана в Апараті ВРУ

Думанський 
Ярослав 
Ігорович

Член комісії 16.01.1993 Вища 
ТНПУ ім. В. Гнатюка

Радикальна Партія 
Олега Ляшка

Радецька 
Тетяна Ігорівна Член комісії 03.09.1990

Вища
 Ангелівська загально-

освітня школа І-ІІІ ступе-
нів

Репела Петро 
Йосипович

Шмигель-
ська Марія 
Йосипівна

Член комісії 15.07.1987 Вища 
Тимчасово не працює

Юрик Тарас 
Зіновійович
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Виборча дільниця № 610952
Звичайна, мала, поштова адреса: вул. Л. Українки, 28, с. Жовтневе, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47713.
Місцезнаходження: будинок культури, кабінет директора.

ПІБ особи Посада в 
ДВК

Дата 
народження

Освіта, місце 
основної роботи

Суб’єкт 
подання

Лавренко Олена 
Володимирівна

Голова 
комісії 14.02.1990

Вища 
Тимчасово не про-

цює

К о л о д к а 
Н е с т о р 
Михайлович

Войцович 
Ярослав 

Миколайович

Заступник 
голови комісії 23.04.1992

Вища 
Луцький національ-

ний технічний універ-
ситет

ПАРТІЯ “БЛОК 
П Е Т Р А 
ПОРОШЕНКА”

Вітик Віта 
Ярославіна

Секретар 
комісії 17.09.1988 Вища 

ФОП Козак І. Я.

П о л і т и ч н а 
п а р т і я 
“Об’єднання “СА-
МОПОМІЧ”

Фок Інна 
Ярославівна Член комісії 21.12.1970

Вища 
Жовтнева загаль-

ноосвітня школа І-ІІ 
ступенів

Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”, фракція 
якої зареєстро-
вана в Апараті 
ВРУ

Гусак Микола 
Дмитрович Член комісії 22.05.1948 Середня 

Пенсіонер

Всеукраїнське 
об’єднання “Сво-
бода”, фракція 
якої зареєстро-
вана в Апараті 
ВРУ

Стомарівська 
Галина Львівна Член комісії 10.03.1975

Вища Територіаль-
ний центр соціального 
обслуговування Тер-
нопільської районної 
державної адміністра-
ції

П О Л І Т И Ч Н А 
ПАРТІЯ “ВСЕУ-
К Р А Ї Н С Ь К Е 
А Г Р А Р Н Е 
О Б ’ Є Д Н А Н Н Я 
“ЗАСТУП”

Барновська Марія 
Володимирівна Член комісії 20.07.1965 Загальна середня 

Тимчасово не працює

П о л і т и ч н а 
партія “Грома-
дянська позиція 
(Анатолій Гри-
ценко)”

Репак Михайло 
Дмитрович Член комісії 27.03.1962 Вища 

Пенсіонер

П о л і т и ч н а 
п а р т і я 
“ Н А Р О Д Н И Й 
ФРОНТ”

Творищук Любов 
Михайлівна Член комісії 21.07.1963

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

П о л і т и ч н а 
партія “УДАР Ві-
талія Кличка”, 
фракція якої за-
реєстрована в 
Апараті ВРУ

Слив’як Василина 
Володимирівна Член комісії 14.01.1995

Середня 
ТНПУ ім. В. Гнатю-

ка

Ради кал ьна 
Партія Олега 
Ляшка

Ожга Ганна 
Броніславівна Член комісії 22.05.1972

Вища 
Жовтнева загаль-

ноосвітня школа І-ІІ 
ступенів

Репела Петро 
Йосипович

Пласконіс  Андрій 
Вікторович Член комісії 18.08.1993

Середня 
Тимчасово не пра-

цює

Ч е р н и к 
М и к о л а 
Євгенович

Жук Марія 
Павлівна Член комісії 09.06.1970 Середня спеціаль-

на Пенсіонер
Чудик Арсен 

Ігорович
Зарічний Віктор 

Володимирович Член комісії 03.04.1965 Загальна середня 
Пенсіонер

Юрик Тарас 
Зіновійович

Виборча дільниця № 610953
Звичайна, середня, поштова адреса: вул. Галицька, 39, с.Чистилів, 

Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47704.
Місцезнаходження: сільський клуб, кабінет завідувача, гардеробна.

Галайко  
Христина Ігорівна

Голова ко-
місії 23.04.1994 Середня 

ТНПУ ім. В. Гнатюка
Радикальна Партія 

Олега Ляшка
Боднар 

Володимр 
Павлович

Заступник 
голови комісії 20.03.1969 Загальна середня 

Тимчасово не працює
Політична партія 

“НАРОДНИЙ ФРОНТ”

Цибульська 
Ірина Олегівна

С е к р е т а р 
комісії 21.10.1990

Вища 
Товариство «Мега-

поліс Україна»

ПАРТІЯ “БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА”

Сторожук 
Ірина Василівна Член комісії 31.05.1959

Вища 
Автомобільна за-

правна станція

Все у кра ї н с ь к е 
об’єднання “Батьків-
щина”, фракція якої 
зареєстрована в Апа-
раті ВРУ

Максимів 
Люба Іванівна Член комісії 13.06.1963

Середня спеціаль-
на Тернопільський на-
ціональний економіч-
ний університет

Все у кра ї н с ь к е 
об’єднання “Свобо-
да”, фракція якої за-
реєстрована в Апа-
раті ВРУ

Соснова 
Наталія Григорів-

на
Член комісії 29.06.1976

Середня спеціаль-
на Тернопільський 
мед університет

Захарків Олег 
Мирославович

Старинська 
Галина Зіновіївна Член комісії 27.08.1957

Вища 
Дитячий садочок 

села Плотича

ПОЛІТИЧНА ПАР-
ТІЯ “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 
А Г Р А Р Н Е 
ОБ’ЄДНАННЯ “ЗА-
СТУП”

Калушка 
Зіновія Дмитрівна Член комісії 29.07.1950 Загальна середня 

Пенсіонер

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьків-
щина”

Юрик Наталія 
Іванівна Член комісії 05.08.1970 Загальна середня 

Пенсіонер

Політична партія 
“Громадянська пози-
ція (Анатолій Грицен-
ко)”

Старинський 
Тарас Йосипович Член комісії 25.09.1947

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Політична партія 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Басик 
Квітослава 

Дмитрівна
Член комісії 15.01.1974

Вища 
К в а р т и р н о -

експлуатаційний від-
діл м. Тернопіль

Політична партія 
“УДАР Віталія Клич-
ка”, фракція якої за-
реєстрована в Апа-
раті ВРУ

Слишик Ольга 
Василівна Член комісії 11.10.1968

Вища 
Приватний підпри-

ємець Куйдич Олек-
сандр Андронович

Репела Петро 
Йосипович

Микуліч Ірина 
Михайлівна Член комісії 24.12.1976

Вища Тернопіль-
ський Державний Ме-
дичний Університет

Черник Микола 
Євгенович

Водвуд Оксана 
Євгенівна Член комісії 03.01.1965

Середня спеціаль-
на Плотицька ЗОШ І-ІІ 
ступенів

Чудик Арсен 
Ігорович

Ремус Надія 
Богданівна Член комісії 27.08.1989 Вища

Клуб с. Чистилів
Юрик Тарас 

Зіновійович

Виборча дільниця № 610954
Звичайна, середня, поштова адреса: вул. Барвінського, 16, 

с. Шляхтинці, Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47710.
Місцезнаходження: сільський клуб, кабінет завідувача.

Жовнір Надія 
Степанівна

Голова комі-
сії 14.06.1960

Середня 
Тимчасово не пра-

цює

Р а д и к а л ь н а 
Партія Олега 
Ляшка

Яворський 
Олександр 
Омелянович

З а с т у п н и к 
голови комісії 28.07.1989

Вища 
Приватний підпри-

ємець

Політична пар-
тія “Громадянська 
позиція (Анатолій 
Гриценко)”

Буценко Олек-
сандра Борисівна

Секретар ко-
місії 23.07.1969

Загальна середня 
Приватний підприє-
мець Когут. М.С.

ПАРТІЯ “БЛОК 
П Е Т Р А 
ПОРОШЕНКА”

Прус Богдан 
Михайлович Член комісії 11.12.1957

Вища 
Шляхтинецька за-

гальноосвітня школа 
І-ІІ ступенів

Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Винярчук Андрій 
Миронович Член комісії 31.05.1976

Вища 
ТОВ «МОСТ-

Україна»

Всеукраїнське 
об’єднання “Сво-
бода”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Балабан Соломія 
Ігорівна Член комісії 24.05.1996

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Захарків Олег 
Мирославович

Філюк Віталій 
Анатолійович Член комісії 20.02.1995 Вища 

ТМДУ

Партія Сергія 
Тігіпка “Сильна 
Україна”

Заполух 
Анастасія
 Іванівна

Член комісії 26.06.1959
Вища 
Тимчасово не пра-

цює

П О Л І Т И Ч Н А 
ПАРТІЯ “ВСЕУ-
К Р А Ї Н С Ь К Е 
А Г Р А Р Н Е 
ОБ’ЄДНАННЯ “ЗА-
СТУП”

Бондзюх Ольга 
Юліанівна Член комісії 31.03.1940 Вища 

Пенсіонер

політична пар-
тія Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”

Федорчук Леся 
Трохимівна Член комісії 08.10.1963

Вища 
Ш л я х т и н е ц ь к а 

сільська рада

П о л і т и ч н а 
п а р т і я 
“ Н А Р О Д Н И Й 
ФРОНТ”

Лучанко Тарас 
Володимирович Член комісії 06.10.1985

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

П о л і т и ч н а 
п а р т і я 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Чечуєв Ярослав 
Анатолійович Член комісії 21.10.1988

Вища
Державне Підпри-

ємство «Державний 
земельний кадастр»

Політична пар-
тія “УДАР Віталія 
Кличка”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Бутрин Марія 
Степанівна Член комісії 22.08.1962

Вища 
Шляхтинецька за-

гальноосвітня школа 
І-ІІ ступенів

Репела Петро 
Йосипович

Яржемська 
Галина 

Володимирівна
Член комісії 14.03.1967

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Чудик Арсен 
Ігорович

Балабан Алла 
Юліанівна Член комісії 19.08.1968

Вища 
Шляхтинецька І-ІІ 

ст.

Юрик Тарас 
Зіновійович

Виборча дільниця № 610955
Лікувальний заклад, мала, поштова адреса: вул. Грушевського, 51,
 смт. Великі Бірки, Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47740.

Місцезнаходження: лікарня, кабінет медсестри.

Ярема 
Казимир 

Петрович

Голова ко-
місії 08.04.1946 Загальна серед-

ня Пенсіонер

Політична партія “Гро-
мадянська позиція (Ана-
толій Гриценко)”

Баб’як Юрій 
Ігорович

Заступник 
голови комісії 03.05.1981

Вища 
К о м у н а л ь н а 

установа Тернопіль-
ської обласної ради 
Тернопільський об-
ласний наркологіч-
ний диспансер

ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА”

Дручок Ірина 
Олегівна

С е к р е т а р 
комісії 29.05.1983

Вища
Тимчасово 
не працює

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобода”, 
фракція якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Береза 
Людмила 

Богданівна
Член комісії 25.05.1970

Вища Велико-
бірківський до-
шкільний навчаль-
ний заклад

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьківщи-
на”, фракція якої зареє-
стрована в Апараті ВРУ

Новосільський 
Василь 

Васильович
Член комісії 23.05.1992

Середня 
Самогонна рес-

торація

Партія Сергія Тігіпка 
“Сильна Україна”

Похила 
Людмила 

Йосипівна
Член комісії 11.03.1966

Вища 
Тернопільська 

спеціалізована за-
гальноосвітня шко-
ла І ступеня повно-
го дня з поглибле-
ним вивченням 
основ економіки

політична партія Всеу-
країнське об’єднання 
“Батьківщина”

Потурай 
Наталя 

Володимирівна
Член комісії 23.10.1982 Вища Тимчасово 

не працює
Політична партія “НА-

РОДНИЙ ФРОНТ”

Друбиняк 
Марта Юріївна Член комісії 03.05.1981

Вища 
Тимчасово 
не працює

Політична партія 
“ О б ’ є д н а н н я 
«САМОПОМІЧ»

Жук Світлана 
Іванівна Член комісії 01.08.1980

Вища 
Тимчасово 
не працює

Політична партія “УДАР 
Віталія Кличка”, фракція 
якої зареєстрована в Апа-
раті ВРУ

Лаць Зеновія 
Михайлівна Член комісії 09.09.1996

Незакінчена ви-
ща ТНПУ ім. В. Гна-
тюка

Радикальна Партія 
Олега Ляшка

Заблоцька 
Ірина Петрівна Член комісії 02.08.1962

Вища 
Н а в ч а л ь н о -

виховний комплекс 
“Дичківська загаль-
ноосвітня школа І-ІІ 
ступенів - дошкіль-
ний навчальний за-
клад ”

Репела Петро 
Йосипович

Кашицька 
Романна 
Стефанівна

Член комісії 08.02.1956
Вища 
Тимчасово не 

працює
Чудик Арсен Ігорович

Дроб Галина 
Олегівна Член комісії 31.01.1987

Вища 
Тимчасово не 

працюю

Юрик Тарас 
Зіновійович
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Виборча дільниця № 610956
Лікувальний заклад, мала, поштова адреса: вул. Підлісна, 26 А, 

с. Великі Гаї, Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47722.
Місцезнаходження: лікарня, кабінет медсестри.

ПІБ особи Посада в 
ДВК

Дата  
народження

Освіта, місце 
основної роботи

Суб’єкт 
подання

Скоробогатова Юлія 
Петрівна

Голова комі-
сії 02.07.1988

Вища 
Стоматологія 

«ТОВ АРКА»

Політична пар-
тія “Громадянська 
позиція (Анатолій 
Гриценко)”

Дєдюх Роман 
Вікторович

З а с т у п н и к 
голови комісії 07.01.1994

Вища 
Тимчасово 
не працює

політична пар-
тія Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”

Наконечна Зоряна 
Петрівна

Секретар ко-
місії 12.04.1993

Загальна 
середня Тим-

часово не працює

П о л і т и ч н а 
п а р т і я 
“ Н А Р О Д Н И Й 
ФРОНТ”

Скочинська Оксана 
Миколаївна Член комісії 19.04.1983

Вища 
Тимчасово 
не працює

Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Щурко Михайло 
Богданович Член комісії 01.09.1982

Вища 
Тимчасово
не працює

Всеукраїнське 
об’єднання “Сво-
бода”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Баб’як Наталія Ігорівна Член комісії 09.07.1956

Вища Терно-
пільський облас-
ний комунальний 
п е р и н а л ь н и й 
центр «Мати і ди-
тина»

ПАРТІЯ “БЛОК 
П Е Т Р А 
ПОРОШЕНКА”

Сеник Леся Олегівна Член комісії 30.01.1971
Вища 
Тимчасово 
не працює

П о л і т и ч н а 
п а р т і я 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Конарський Андрій 
Владиславович Член комісії 24.03.1975

Вища 
Тимчасово
не працює

Політична пар-
тія “УДАР Віталія 
Кличка”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Вакула Іван 
Володимирович Член комісії 07.07.1994

Середня 
Тимчасово 
не працює

Р а д и к а л ь н а 
Партія Олега 
Ляшка

Пастернак Світлана 
Володимирівна Член комісії 16.12.1966

Вища 
Тимчасово 
не працює

Репела Петро 
Йосипович

Басалига Катерина 
Андріївна Член комісії 22.03.1995

Вища 
Тимчасово 
не працює

Чудик Арсен 
Ігорович

Дуць Олена Іванівна Член комісії 03.01.1986

Вища 
Тернопільська 

міська комунальна 
лікарня №2

Юрик Тарас 
Зіновійович

Виборча дільниця № 610957
Лікувальний заклад, мала, поштова адреса: вул.Т. Шевченка, 22, 

с. Великий Глибочок, Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47703.
Місцезнаходження: лікарня, кабінет медсестри.

Козяр Ірина 
Володимирівна

Голова комі-
сії 05.11.1991

Вища 
Тимчасово не 

працює

П о л і т и ч н а 
п а р т і я 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Саньоцька Тетяна 
Іванівна

Заступник го-
лови комісії 11.03.1969

Вища Велико-
глибочецький бу-
динок технічної 
творчості школяра

Всеукраїн-
ське об’єднання 
“Батьківщина”, 
фракція якої за-
реєстрована в 
Апараті ВРУ

Тютька Іванна 
Степанівна

Секретар ко-
місії 04.07.1990

Вища 
Тимчасово не 

працює

П А Р Т І Я 
“БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА”

Заремба Василь 
Геннадійович Член комісії 05.03.1986

Середня спеці-
альна Тимчасово 
не працює

Всеукраїн-
ське об’єднання 
“ С в о б о д а ” , 
фракція якої за-
реєстрована в 
Апараті ВРУ

Драп’ята Ганна Степа-
нівна Член комісії 12.03.1956

Середня спеці-
альна Диячий-ясла 
садок 

с. Великий Гли-
бочок

З а х а р к і в 
О л е г 
Мирославович

Сіра Тетяна Русланівна Член комісії 23.03.1993
Середня 
Тимчасово не 

працює

Партія Сер-
гія Тігіпка 
“Сильна Украї-
на”

Шньорко Зіновій 
Миколайович Член комісії 25.06.1955

Загальна се-
редня Львівський 
центр механізації 
колійних робіт

п о л і т и ч н а 
партія Всеукра-
ї н с ь к е 
о б ’ є д н а н н я 
“Батьківщина”

Ковалик Ігор Ігнатович Член комісії 05.10.1958
Середня спеці-

альна Тимчасово 
не працює

п о л і т и ч н а 
партія Всеукра-
ї н с ь к е 
о б ’ є д н а н н я 
“Свобода”

Горбатюк Павло 
Романович Член комісії 29.09.1994

Загальна се-
редня Тимчасово 
не працює

П о л і т и ч н а 
партія “Грома-
дянська позиція 
(Анатолій Гри-
ценко)”

Лещук Оленка Ігорівна Член комісії 22.12.1991
Загальна се-

редня Тимчасово 
не працює

П о л і т и ч н а 
п а р т і я 
“ Н А Р О Д Н И Й 
ФРОНТ”

Млиновський Ігор 
Васильович Член комісії 30.08.1990

Вища 
Тимчасово не 

працює

П о л і т и ч н а 
партія “УДАР Ві-
талія Кличка”, 
фракція якої за-
реєстрована в 
Апараті ВРУ

Кучер Андрій Володи-
мирович Член комісії 07.02.1993

Середня 
Тимчасово не 

працює

Радикальна 
Партія Олега 
Ляшка

Петришин Тетяна 
Мирославівна Член комісії 07.02.1987

Вища 
Тимчасово не 

працює

Р е п е л а 
П е т р о 
Йосипович

Тютька Наталія Іванівна Член комісії 17.07.1990

Вища
ТВПУ ресторан-

ного сервісу і тор-
гівлі

Юрик Тарас 
Зіновійович

Виборча дільниця № 610958
Лікувальний заклад, мала, поштова адреса: вул. Глибочецька, 5, 

с. Плотича, Тернопільський р-н, Тернопільська обл., 47704.
Місцезнаходження: лікарня, кабінет медсестри.

Іванців Василь 
Миколайович

Голова комі-
сії 06.08.1992

Вища 
Товариство з об-

меженою відповідаль-
ністю «ЛЕП»

ПАРТІЯ “БЛОК 
П Е Т Р А 
ПОРОШЕНКА”

Козіянчук 
Наталія Павлівна

З а с т у п н и к 
голови комісії 21.04.1970

Вища 
Тимчасово 
не працює

Політична пар-
тія “УДАР Віталія 
Кличка”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Ковальчук Ольга 
Петрівна

Секретар ко-
місії 26.08.1978

Вища 
Тернопільська спе-

ціальна загальноосвіт-
ня школа

Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Ревак Ірина 
Богданівна Член комісії 16.11.1967 Вища 

Салон “Цирульня”

Всеукраїнське 
об’єднання “Сво-
бода”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Трусь Йосип 
Святославович Член комісії 09.05.1951 Загальна середня 

Пенсіонер
Захарків Олег 

Мирославович

Крупська-
Никируй Ірина 

Ігорівна
Член комісії 26.01.1990

Вища 
Тимчасово
не працює

політична пар-
тія Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”

Калинь Петро 
Володимирович Член комісії 14.06.1968 Загальна середня 

Плотицька ЗОШ 

Політична пар-
тія “Громадянська 
позиція (Анатолій 
Гриценко)”

Шинкарук 
Євгенія Петрівна Член комісії 07.03.1950 Вища 

Пенсіонер

П о л і т и ч н а 
партія “НАРОДНИЙ 
ФРОНТ”

Трусь Любов 
Йосипівна Член комісії 19.03.1953 Вища

Пенсіонер

П о л і т и ч н а 
партія “Об’єднання 
“САМОПОМІЧ”

Хорошук Віталій 
Васильович Член комісії 27.03.1994 Незакінчена вища 

ТНПУ ім. В. Гнатюка

Р а д и к а л ь н а 
Партія Олега 
Ляшка

Серга Оксана 
Михайлівна Член комісії 02.05.1964

Вища 
Тимчасово 
не працює

Репела Петро 
Йосипович

Зелінська Ольга 
Євстахієвна Член комісії 21.05.1990

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Чудик Арсен 
Ігорович

Грушицький 
Олег Мирославович Член комісії 02.07.1993

Загальна середня 
Тернопільський націо-
нальний технічний уні-
верситет імені Івана 
Пулюя

Юрик Тарас 
Зіновійович

Виборча дільниця № 611092
Звичайна, середня, поштова адреса: вул. Мирна, 43, м. Тернопіль, 46012.

Місцезнаходження: будинок культури мікрорайону “Пронятин”, к.1, 1-й 
поверх.

Кучмінська Христина 
Ігорівна

Голова ко-
місії 10.06.1992

Вища 
Тимчасово не 

працює

Репела Петро 
Йосипович

Шминдюк Мар’ян 
Олегович

Заступник 
голови комісії 13.09.1993

Загальна серед-
ня Тернопільський 
національний ме-
дичний університет

ПАРТІЯ “БЛОК 
П Е Т Р А 
ПОРОШЕНКА”

Кравців Юлія 
Василівна

С е к р е т а р 
комісії 01.05.1989

Вища 
ТОВ «Терко Авто 

Центр»

П о л і т и ч н а 
партія “НАРОДНИЙ 
ФРОНТ”

Дармограй Сергій 
Вікторович Член комісії 22.09.1970

Вища 
Тимчасово 
не працює

Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Пасічник Тарас 
Ярославович Член комісії 19.02.1995 Вища 

ТНЕУ

Всеукраїнське 
об’єднання “Сво-
бода”, фракція якої 
зареєстрована в 
Апараті ВРУ

Николюк Юлія 
Василівна Член комісії 14.11.1988

Вища 
Тернопільська 

обласна лікарня

Захарків Олег 
Мирославович

Гаврищак Оксана 
Андріївна Член комісії 03.06.1994

Виша 
Тимчасово
не працює

П О Л І Т И Ч Н А 
ПАРТІЯ “ВСЕУКРА-
ЇНСЬКЕ АГРАРНЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ “ЗА-
СТУП”

Циган Галина 
Дмитрівна Член комісії 24.02.1957

Вища 
Будинок
 культури 
с. Пронятин

політична пар-
тія Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”

Мазурова Тетяна 
Юріївна Член комісії 27.12.1995

Загальна серед-
ня Тимчасово не 
працює

Політична пар-
тія “Громадянська 
позиція (Анатолій 
Гриценко)”

Іванюк Тетяна 
Миколаївна Член комісії 08.04.1991

Вища 
Тимчасово 
не працює

П о л і т и ч н а 
партія “Об’єднання 
“САМОПОМІЧ”

Максимів Ігор 
Ігорович Член комісії 09.06.1992

Вища 
Тимчасово 
не працює

Політична пар-
тія “УДАР Віталія 
Кличка”, фракція 
якої зареєстрова-
на в Апараті ВРУ

Ямнюк Олександр 
Григорович Член комісії 14.05.1992

Середня спеці-
альна Тимчасово не 
працює

Ткач Володимир 
Михайлович

Кравчук Валерій 
Володимирович Член комісії 06.02.1986

Вища 
Комунальна лі-

карня швидкої до-
помоги № 1, аптеч-
ний пункт

Черник Микола 
Євгенович

Мусял Ярослав 
Романович Член комісії 02.07.1986

Вища 
Тимчасово не 

працює

Чудик Арсен 
Ігорович

Катеринюк Віталій 
Вікторович Член комісії 08.02.1992

Вища 
Тимчасово не 

працює

Юрик Тарас 
Зіновійович
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Виборча дільниця № 611093
Звичайна, велика, поштова адреса: вул. Агрономічна, 1, м. Тернопіль, 46012.

Місцезнаходження: будинок культури мікрорайону “Кутківці”, каб. 3, 1-й 
поверх.

ПІБ особи Посада в 
ДВК

Дата 
народження

Освіта, місце 
основної роботи Суб’єкт подання

Варениця 
Ярослава 

Тадеївна

Голова ко-
місії 10.03.1956

Вища Централізована 
бібліотечна система м. 
Тернополя, Бібліотека 
№3 для дорослих і дітей

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьків-
щина”

Борко Андрій 
Богданович

Заступник 
голови комісії 13.11.1980 Загальна середня 

Тимчасово не працює
ПАРТІЯ “БЛОК 

ПЕТРА ПОРОШЕНКА”

Білик Петро 
Дмитрович

С е к р е т а р 
комісії 02.07.1980

Вища 
Тимчасово 
не процює

Радикальна Партія 
Олега Ляшка

Солодка 
Галина Іванівна Член комісії 13.06.1963

Вища 
Приватний підприє-

мець Сильчак Г. В.

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьків-
щина”, фракція якої 
зареєстрована в Апа-
раті ВРУ

Геділя Оксана 
Василівна Член комісії 10.12.1974

Вища 
Тимчасово 
не працює

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобо-
да”, фракція якої за-
реєстрована в Апара-
ті ВРУ

Тис Віра 
Павлівна Член комісії 09.05.1952 Вища 

Пенсіонер
Захарків Олег 

Мирославович

Савка Марія 
Михайлівна Член комісії 25.12.1989

Вища 
Тимчасово 
не працює

Колодка Нестор 
Михайлович

Слободянюк 
Надія Іванівна Член комісії 07.01.1996 Середня

Технічний коледж

Партія Сергія Ті-
гіпка “Сильна Украї-
на”

Лук’яненко 
Ольга Семенівна Член комісії 23.06.1957 Виша 

Пенсіонер

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
“ВСЕУКРА ЇНСЬКЕ 
АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
“ЗАСТУП”

Грицько Роман 
Федорович Член комісії 12.04.1950 Загальна середня 

Пенсіонер

Політична партія 
“Громадянська позиція 
(Анатолій Гриценко)”

Козак Ніна 
Іванівна Член комісії 27.01.1959

Вища 
Тернопільська ЗОШ 

№25 І-ІІІ ст.

Політична партія 
“НАРОДНИЙ ФРОНТ”

Косар Степан 
Степанович Член комісії 30.01.1983

Вища 
Тимчасово не пра-

цює

Політична партія 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Любінська 
Надія Євстахіївна Член комісії 09.11.1954

Загальна середня 
Тернопільська 

ЗОШ І-ІІ ступенів з 
поглибленим вивченням 
іноземних мов №3

Політична партія 
“УДАР Віталія Клич-
ка”, фракція якої за-
реєстрована в Апара-
ті ВРУ

Солодкий 
Тарас Васильович Член комісії 01.03.1987

Вища 
Відокремлений під-

розділ «Тернопільська 
дистанція сигналізації та 
зв’язку» Державного 
т е р и т о р і а л ь н о -
галузевого об’єднання 
«Львівська залізниця»

Репела Петро 
Йосипович

Черепанська 
Оксана 
Рішардівна

Член комісії 30.12.1965
Вища 
Тимчасово 
не працює

Ткач Володимир 
Михайлович

Королевич Іван 
Петрович Член комісії 21.01.1992

Середня
Тимчасово 
не працює

Черник Микола 
Євгенович

Тис Богдан 
Володимирович Член комісії 08.01.1949 Вища 

Пенсіонер
Чудик Арсен 

Ігорович

Левицький 
Андрій Тарасович Член комісії 29.12.1992

Вища Тернопільський 
національний економіч-
ний університет

Юрик Тарас 
Зіновійович

Виборча дільниця № 611094
Звичайна, середня, поштова адреса: вул. Хліборобна, 26, м. Тернопіль, 46012.

Місцезнаходження: школа №25, каб.2, 1-й поверх.

Галушка 
Ольга 

Володими-
рівна

Г о л о в а  
комісії 17.02.1988 Вища 

Тимчасово не працює

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьків-
щина”, фракція якої 
зареєстрована в Апа-
раті ВРУ

Холод 
Світлана 
Іванівна

З а с т у п н и к 
голови комісії 04.04.1988 Загальна середня Приват-

ний підприємець Дробатюк
Юрик Тарас 

Зіновійович

Козярик 
Ігор Юрійо-

вич

С е к р е т а р  
комісії 01.07.1994

Загальна середня Терно-
пільський національний тех-
нічний університет

ПАРТІЯ “БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА”

Стадник 
Андрій 

Ігорович
Член комісії 02.12.1991 Вища 

Тимчасово не працює

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобо-
да”, фракція якої за-
реєстрована в Апара-
ті ВРУ

Мудра 
Наталія 
Іванівна

Член комісії 26.05.1971
Вища 
Галицький коледж імю В.

Чорновола

Захарків Олег 
Мирославович

Федорчук 
Орислава 

Ярославівна
Член комісії 12.05.1974

Вища 
ТОВ “СЕ Борднетце-

Україна”

Партія Сергія Ті-
гіпка “Сильна Украї-
на”

Скакун 
Олександр 

Миколайович
Член комісії 04.12.1990 Виша 

Тимчасово не працює

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
“ВСЕУКРА ЇНСЬКЕ 
АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
“ЗАСТУП”

Солодкий 
Василь 

Васильович
Член комісії 10.01.1992

Вища 
Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Марго»

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьків-
щина”

Богачук 
Жанна 

Іванівна
Член комісії 28.07.1964

Вища Тернопільський 
навчально-виховний комплекс 
«Школа ліцей№6»

Політична партія 
“Громадянська пози-
ція (Анатолій Грицен-
ко)”

Горобець 
Наталія 

Миколаївна
Член комісії 12.03.1989

Вища 
ТОВ «Терко Авто Інтерне-

шенал»

Політична партія 
“НАРОДНИЙ ФРОНТ”

Николи-
шин Марія 
Володими-

рівна

Член комісії 18.09.1996 Незакінчена вища Студент
Політична партія 

“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Бих Ірина 
Василівна Член комісії 21.09.1982

Вища Тернопільський 
навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ст. мед. ліцей» №15

Політична партія 
“УДАР Віталія Клич-
ка”, фракція якої за-
реєстрована в Апара-
ті ВРУ

Петришин 
Оксана 

Ярославівна
Член комісії 09.10.1985

Вища 
Тернопільська дослідна 

станція інституту ветеринарної 
медицини Національної акаде-
мії аграрних наук України

Репела Петро 
Йосипович

Чайків-
ський Юрій 
Богданович

Член комісії 19.05.1995 Середня 
Тимчасово не працює

Черник Микола 
Євгенович

Токар 
Наталія 

Теодозіївна
Член комісії 04.02.1972 Вища 

Галицький коледж
Чудик Арсен 

Ігорович

Виборча дільниця № 611095
Звичайна, велика, поштова адреса: майдан Перемоги, 3, м. Тернопіль, 
46020. Місцезнаходження: Тернопільський національний економічний 

університет, корпус 3, ауд.3105, 1-й поверх.

Данилюк 
Юрій Ілліч

Голова комі-
сії 24.10.1969 Вища 

ТОДТРК
Ткач Володимир 

Михайлович

Порохонько 
Марія Іванівна

З а с т у п н и к 
голови комісії 04.03.1965 Вища 

Пенсіонер

Всеукраїнське 
об’єднання “Бать-
ківщина”, фракція 
якої зареєстрована 
в Апараті ВРУ

Фірман 
Аксілія 

Миколаївна

Секретар ко-
місії 14.03.1979

Вища 
Тимчасово
не працює

Захарків Олег 
Мирославович

Карпишин 
Юрій 

Васильович
Член комісії 14.02.1990 Вища 

ТНЕУ

Всеукраїнське 
об’єднання “Свобо-
да”, фракція якої 
зареєстрована в 
Апараті ВРУ

Витко Оксана 
Михайлівна Член комісії 13.08.1985

Вища 
Тимчасово 
не працює

Колодка Нестор 
Михайлович

Фік Юрій 
Зіновійович Член комісії 21.09.1983

Вища 
Тимчасово
не працює

ПАРТІЯ “БЛОК 
П Е Т Р А 
ПОРОШЕНКА”

Валеєва 
Вікторія 
Анатоліївна

Член комісії 12.07.1995 Вища 
Львівський ННВЦ

Партія Сергія Ті-
гіпка “Сильна Украї-
на”

Пасічник 
Надія Василівна Член комісії 10.05.1993

Вища 
Акціонерне товари-

ство „Ощадбанк”

ПОЛІТИЧНА ПАР-
ТІЯ “ВСЕУКРАЇН-
СЬКЕ АГРАРНЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ “ЗА-
СТУП”

Харковська 
Ганна Іванівна Член комісії 30.05.1968

Вища 
Товариство з обме-

женою відповідальністю 
«Домобудівник»

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Бать-
ківщина”

Тимош Ірина 
Олексіївна Член комісії 16.10.1967 Загальна середня 

Пенсіонер

Політична партія 
“Громадянська по-
зиція (Анатолій Гри-
ценко)”

Ненашко 
Оксана Іванівна Член комісії 08.10.1969

Вища 
ТОВ «Джерман Авто 

Центр»

Політична партія 
“ Н А Р О Д Н И Й 
ФРОНТ”

Назарук 
Вікторія 
Михайлівна

Член комісії 01.03.1996 Незакінчена вища 
Студент

Політична партія 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Витко 
Андорій 

Богданович
Член комісії 19.06.1977

Загальна середня 
Львівський центр меха-
нізації колійних робіт

Політична партія 
“УДАР Віталія Клич-
ка”, фракція якої за-
реєстрована в Апа-
раті ВРУ

Марчак Марія 
Володимирівна Член комісії 02.12.1992

Вища 
Тимчасово не про-

цює

Р а д и к а л ь н а 
Партія Олега Ляшка

Харковська 
Тетяна 
Василівна

Член комісії 09.09.1994

Загальна середня 
Тернопільський держав-
ний медичний універси-
т е т  і м е н і 
І.Я.Горбачевського

Репела Петро 
Йосипович

Бойко 
Ярослав 

Володимирович
Член комісії 20.09.1995

Середня 
Тимчасово 
не працює

Черник Микола 
Євгенович

Шкарупа 
Сергій Петрович Член комісії 07.03.1985

Вища
 Тимчасово 
не працює

Чудик Арсен 
Ігорович

Борисова 
Ольга Василівна Член комісії 26.05.1953 Вища 

Пенсіонер
Юрик Тарас 

Зіновійович

Виборча дільниця № 611182
Лікувальний заклад, мала, поштова адреса: вул. Князя Острозького, 9,
 м. Тернопіль, 46000. Місцезнаходження: лікарня, кабінет медсестри.

Жидик Наталія 
Романівна

Г о л о в а  
комісії 14.02.1980

Загальна се-
редня Тимчасово 
не працює

Політична партія 
“НАРОДНИЙ ФРОНТ”

Венцко Ярослав 
Богданович

Заступник 
голови комісії 05.08.1989

Вища 
Тимчасово не 

працює

Репела Петро 
Йосипович

Наконечна Ганна 
Гнатівна

С е к р е т а р 
комісії 01.03.1953

Вища 
Тимчасово не 

працює

Чудик Арсен 
Ігорович

Коцюк Надія Іванівна Член комісії 27.02.1980

Вища 
К о м у н а л ь н а 

установа Терно-
пільської обласної 
ради “Тернопіль-
ська обласна ди-
тяча клінічна лі-
карня”

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьків-
щина”, фракція якої 
зареєстрована в Апа-
раті ВРУ

Миколюк Світлана 
Миколаївна Член комісії 05.04.1965

Вища 
Тимчасово не 

працює

В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Свобо-
да”, фракція якої за-
реєстрована в Апара-
ті ВРУ

Головчук Марія 
Миколаївна Член комісії 26.10.1988

Вища 
ТЦ «Орнава», 

Магазин «Fаіnо»

ПАРТІЯ “БЛОК 
ПЕТРА  ПОРОШЕНКА”

Березовська Ольга 
Андріївна Член комісії 07.10.1988

Вища 
Тимчасово не 

працює

політична партія 
В с е у к р а ї н с ь к е 
об’єднання “Батьків-
щина”

Кравець Наталія 
Мирославівна Член комісії 20.08.1960 Вища ПрАТ 

«Златобанк»

Політична партія 
“Громадянська пози-
ція (Анатолій Грицен-
ко)”

Бутковський Андрій 
Степанович Член комісії 14.12.1980

Вища 
Тимчасово не 

працює

Політична партія 
“ О б ’ є д н а н н я 
“САМОПОМІЧ”

Смарж Микола Івано-
вич Член комісії 26.06.1995

Вища 
Тимчасово не 

працює

Політична партія 
“УДАР Віталія Клич-
ка”, фракція якої за-
реєстрована в Апара-
ті ВРУ

Мацьо Галина 
Петрівна Член комісії 09.11.1986

Вища 
Тимчасово не 

працює

Радикальна Партія 
Олега Ляшка

Головчук Ірина Іванів-
на Член комісії 05.04.1981

Вища 
Торговий центр 

«Подоляни» мага-
зин «Регіна моді»

Юрик Тарас 
Зіновійович

Голова окружної виборчої комісії    
одномандатного виборчого округу № 165 РІПКА О.М.   

Секретар окружної виборчої комісії   
одномандатного виборчого округу № 165  ЖУК Н.В.
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Людина і її справа ●

Пенсійна реформа ●

Мобілізація ●

Днями із зони антитеро-
ристичної операції повер-
нувся боєць 51-ої брига-
ди, начальник служби у 
справах дітей Тернопіль-
ської райдержадміністра-
ції Олександр Романцов, 
який розповів нам про свій 
досвід захисника України.

— Написати заяву у військко-
мат щодо поновлення мене на 
військовому обліку і поїхати во-
ювати на Схід України в рамках 
АТО було моїм особистим рі-
шенням. Тим більше, що третя 
хвиля мобілізації підвищила до-
пустиму вікову межу для солда-
тів та сержантів до 50 років. 11 
серпня ц. р. я пройшов комісію 
та отримав повістку в армію.

— Олександре Степанови-
чу, у Вас уже був військовий 
досвід?

— Так. У 1984-86 роках я 
служив у лавах Радянської армії 
у Білорусі. Був командиром  
відділення радіаційно-хімічної 
розвідки.

— Ви проходили додаткові 
військові навчання перед 
тим, як поїхати в АТО?

— Так, у межах трьох тижнів 
проходив навчання на Яворівсько-
му полігоні в Львівській області.  
4 вересня мене спрямували за 
спеціальністю в хімічну роту 51-ої 
бригади у село Новопавлівку на 
кордоні з Донецькою областю. 
Згодом Президент України Петро 
Порошенко прийняв рішення роз-
формувати 51 бригаду, оскільки 
вона зазнала значних втрат під час 
подій під Волновахою та в “Іловай-
ському котлі”. 24 вересня з техні-
кою ми вирушили на місце постій-
ної дислокації у м. Володимир-
Волинський на Волині. У процесі 

розформування, ймовірніше всьо-
го, нас направлять у інші військові 
частини для дальшого проходжен-
ня служби у зоні АТО.

— Як гадаєте, коли це пекло 
в Україні закінчиться?

— На жаль, вважаю, що цей 
дощ надовго. Можливо, на зиму 
конфлікт заморозять. В Росії зараз 
відбувається призов на строкову 
службу. Очевидно, нових солдатів 
будуть навчати до весни. За цей 
час підвезуть більше техніки. Вес-
ною все може розпочатися з біль-
шою силою.

— Які засоби захисту Ви для 
себе обрали?

— Бронежилет захищає всього 

20% тіла і насправді відіграє рад-
ше психологічну роль. Своїм  
найголовнішим оберегом вважаю 
віру в успіх, у Божу милість. При 
мені завжди є хрестик, з яким ме-
не хрестили. В умовах, коли що-
хвилини ризикуєш втратити життя, 
починаєш по-іншому бачити світ, 
відчуваєш смак і ціну кожної про-
житої миті. Користуючись наго-
дою, висловлюю вдячність за на-
дану матеріальну і моральну під-
тримку колективу Тернопільської 
районної державної адміністрації, 
рідним та друзям, які допомогли 
зібрати необхідне захисне споря-
дження.

Розмовляла Ірина ЮРКО.

Олександр Романцов:  
“Бронежилет відіграє радше 
психологічну роль захисту”

Начальник служби у справах дітей Тернопільської  
райдержадміністрації Олександр Романцов — учасник  

антитерористичної операції на Сході України.

Любов ГУМЕННА, 
начальник відділу  

з призначення  
пенсій управління  

Пенсійного фонду України  
в Тернопільському районі.

“Чи зараховують у страхо-
вий стаж, що дає право на ви-
плату грошової допомоги, 
згідно з пунктом 7-1 розділу 
XV Закону України “Про 
загальнообов’язкове держав-
не пенсійне страхування”, пе-
ріод роботи в медичному ко-
леджі з 1994 року на посаді 
заступника директора з прак-
тичного навчання?”.

— Порядок обчислення страхо-
вого стажу, що дає право на при-
значення грошової допомоги та її 
виплату (далі — Порядок) затвер-
джено постановою Кабінету Міні-
стрів України від 23.11.2011 року 
№ 1191. Порядком передбачено 
зарахування в страховий стаж, 
що визначає право на виплату 
грошової допомоги, періодів ро-
боти в закладах та установах дер-
жавної або комунальної форми 
власності на посадах, передбаче-
них, зокрема, Переліку закладів і 
установ освіти, охорони здоров’я 
та соціального захисту і посад, 
робота на яких дає право на пен-
сію за вислугу років, затвердже-
ному постановою Кабінету Міні-
стрів України від 4.11.1993р. № 
909 (далі — Перелік).

Згідно з розділом 1. “Освіта” 
Переліку, право на пенсію за ви-
слугу років мають працівники 
освіти, які працюють, зокрема, у 
вищих навчальних закладах І-ІІ 
рівнів акредитації на посаді  за-
ступника директора з навчаль-
ної, виховної, навчально-
виробничої роботи.

Посаду заступника директора 
з практичного навчання у вищо-
му навчальному закладі І-ІІ рівнів 
акредитації в Переліку не перед-
бачено, тому немає підстав для 
зарахування періоду роботи в ко-
леджі з 1994 року на вищезазна-
ченій посаді в стаж роботи, що 
дає право на пенсію за вислугу 
років. Тож немає підстав для за-
рахування цього періоду роботи 
в страховий стаж, що визначає 

право на виплату грошової допо-
моги, згідно з пунктом 7-1 розді-
лу XV Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування”.

“Чи зараховують у стаж ро-
боти, що дає право на пенсію 
за вислугу років відповідно до 
пункту “е” статті 55 Закону 
України “Про пенсійне забез-
печення”, періоди роботи на 
посаді концертмейстера у ви-
щому навчальному закладі І-ІІ 
рівнів акредитації?”. 

— Згідно з пунктом “е” статті 
55 Закону України “ Про пенсійне 
забезпечення” та Переліком за-
кладів і установ освіти, охорони 
здоров’я та соціального захисту і 
посад, робота на яких дає право 
на пенсію за вислугу років, за-
твердженому постановою Кабі-
нету Міністрів України від 
04.11.1993р. № 909 (далі-
Перелік), право на пенсію за ви-
слугу років мають, зокрема, пра-
цівники освіти незалежно від віку 
за наявності спеціального стажу 
роботи 25 років у відповідних за-
кладах освіти незалежно від фор-
ми власності або відомчої належ-
ності цих закладів.

За розділом 1 “Освіта” Пере-
ліку, право на пенсію за вислугу 
років мають працівники освіти, 
які працюють, зокрема, у вищих 
навчальних закладах І-ІІ рівнів 
акредитації, професійно-
технічних навчальних закладах на 
посадах  директора, його заступ-
ників із навчально-виховної (на-
вчальної, виховної, навчально-
виробничої) роботи, старшого 
майстра виробничого навчання, 
майстра виробничого навчання, 
викладача, педагога професійно-
го навчання, практичного психо-
лога, соціального педагога, ке-
рівника гуртка, секції, студії та 
інших форм гурткової роботи.

Посаду концертмейстера у ви-
щих навчальних закладах І-ІІ рів-
нів акредитації в Переліку не пе-
редбачено. Тому для зарахуван-
ня періоду роботи на цій посаді в 
стаж роботи, що дає право на 
пенсію за вислугу років відповід-
но до пункту “е” статті 55 Закону 
України “Про пенсійне забезпе-
чення”, підстав немає.

Окремі випадки 
обчислення 

страхового стажу

Тетяна ЛЮБАЧІВСЬКА, 
педагог-організатор  

Острівської ЗОШ І-ІІІ ст.

То ж пам’ятаймо рід свій 
і не даймо, 

Щоб щезло з нього хоч 
одне ім’я.

Про Україну-неньку свою 
дбаймо,

Бо ми у ній – одним-одна сім’я.

У кожного народу є свої істо-
ричні постаті першої величи-
ни, яких неспроможний при-
крити пил віків, як не можуть 
зламати їх кайдани. До таких 
велетнів української культури, 
безперечно, належить наш 
земляк – поет Василь Ярмуш.

Є роки, як і люди, що карбуються 
в пам’яті назавжди, — це роки вели-
кої людини, людини з чистою ду-
шею. Мало випало їх на долю пое-
та. Василь Ярмуш відійшов від нас 

передчасно, не дописавши ще ба-
гато творів, якраз на злеті до пое-
тичних висот. Жаль проймає наші 
серця, що голос поета обірвався на 
півслові. Але навіть за коротке своє 
життя він встиг створити невмиру-
щу поезію. Пекуча невимовна об-
раза за недоспіване життя поета 
жалить нам завжди душу. Але сьо-
годні він між нами, він говорить до 
нас своєю поезією, своєю невмиру-
щою піснею. 

Щороку 15 вересня вся шкільна 
родина Острівської ЗОШ І-ІІІ ст. від-
значає річницю з дня народження 
Василя Ярмуша. Захід відбувся у 
шкільній кімнаті-музеї, під час якого 
старшокласники разом із вчителем 
української мови і літератури Лідією 
Степанівною Тур та директором 
школи Оксаною Казимирівною Ко-
жушко пригадали сторінки життя 
поета, вшанували його пам’ять хви-
линою мовчання та прочитали пое-
зії “Сорочка”, “Дума про життя”, 
“Дума про Україну”, “Вчительці”.  

Традиційно усі виконали пісню, яка 
стала гімном нашого села, — “Пісня 
про Острів”. 

Логічним завершенням вшану-
вання пам’яті стало покладання кві-
тів до могили поета учнями 1 та 6 
класів разом із вчителем початко-
вих класів Наталією Богданівною 
Колясою та автором цих рядків. По-
бували  й біля садиби Василя Ярму-
ша. Під час екскурсії діти дізналися 
багато цікавого про життя видатно-
го земляка.

Цього року Василю Ярмушу ви-
повнилося б 74. І, напевно, сьогод-
нішні події не залишили б його бай-
дужим, адже поет був вірним і гід-
ним сином України.

Вклонімося й не просто
 пам’ятаймо —

Свій добрий слід лишаймо
 на землі.

Всім, хто творив наш час,
 хвалу віддаймо

І бережім ідеї їх живі.
(Г. Хортик).

До джерел ●

Пам’ятаймо рід свій

Школярі та педагоги Острівської ЗОШ І-ІІІ ст.  
поклали квіти до пам’ятника Василя Ярмуша.

Валентина СЕМЕНЯК. 
Фото автора. 

Виставка-стелаж із книга-
ми про Тараса Шевченка 
діє у сільській бібліотеці 
Великих Гаїв. Вона приуро-
чена 200-річчю з дня наро-
дження Великого Поета.

У сусідній кімнаті знаходиться 
ще одна цікава виставка малюн-
ків “У чарівному царстві казки”. 
Організувала їх завідуюча біблі-

отекою с. Великі Гаї Надія Ми-
хайлівна Прийма. Автори ілю-
страцій — сільські школярики-
читайлики Арсен Музичко, Мак-
сим Калушка, Юрко Погодик, 
Роман Костюк, Вікторія Богач, 
Ілона Жаловська, Оленка Піскор, 
Каміла Петрик, Ліля Морозович, 
Софійка Тимбак, Марічка  
Сагаль, Христинка Стасіна та  
інші. Настав новий навчальний 
рік, а це — нові враження, нові 
ідеї. Їх у Надії Михайлівни ніколи 
не бракувало.

Завідуюча бібліотекою с. Великі Гаї Надія Прийма.

Книгозбірня  
у Великих Гаях
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ПРОДАМ
* румунський розкладний ди-

ван і два м’які крісла, в доброму 
стані. Тел. (068) 62-36-319.

* теличку 8 міс. молочної по-
роди. ціна договірна. Тел. 29-42-
20.

* дрібну картоплю. Тел.: (0352) 
49-26-34, (097) 437-62-86.

* пшеницю. Тел.: (0352) 49-26-
34, (097) 437-62-86.

* автомобиль daewoo lanos 1.5 , 
розгляну різні варіанти, оплата 
частинами. Тел. 097-800-62-81.

* автомобіль ВАЗ 2101 1980 р. 
в., ціна договірна. Тел. (067) 165-
87-97, 24-98-61.

* мотор машини ЗАЗ-968 мг, 
ціна договірна. Тел. (067) 165-87-
97, 24-98-61.

* однотумбовий письмовий стіл 
в хорошому стані, ціна договірна. 
Тел.: 24-98-61, (067) 165-87-97. 

* Москвич 412, 1991 р. в., 
об’єм двигуна 1,38, автопробіг 
120 тис. у доброму стані, 600 у. о. 
Можливий торг. Тел. (098) 592-
71-01, 24-82-34.

* УАЗ 1959 р.в. двигун ГАЗ-24 
6 місць, двох дверний, кузов з ме-
талевою обивкою. Ціна договірна. 
Тел 49-32-81, 067-38-14-441.

* мотоблоки нові (потужніс-
тю від 4 до 15 к.с.), трактори 
(від 12 к.с.), мототрактори, 
двигуни різних потужностей, 
навісне обладнання, гарантія, 

з/ч, безкоштовна доставка. 
Знайдете дешевше — віддамо 
ще дешевше. Тел. (098) 598-
94-84, (0352) 49-30-00, (098) 
259-19-58.

* металочерепиця, профнас-
тил, комплектуючі, системи во-
дозабору. Консультації з уста-
новки, заміри, доставка. Тел. 
(097) 473-51-37.

* продам обігрівачі, холодиль-
ники, морозильники, газові плити, 
порохотяги, цифрову техніку та 
оргтехніку. Гарантія, доставка. 
Тел.: 43-38-44; 43-43-23.

ПОСЛУГИ
* фуршетні столи до урочис-

тих подій (серця, лебеді тощо). 
Тел. 098 592-71-01.

* торти на замовлення для уро-
чистих подій (весілля, день наро-
дження, хрестини тощо). (067) 
366-15-69.

*лікування на бджолиних вули-
ках, с. Чернелів-Руський, Терно-
пільський район, Орест Михайло-
вич Лук’янець. Тел.: 42-36-32, 
(068) 539-25-33, (097) 207-65-23.

* репетиторство з англійської 
та польської мов. Тел. (097) 491-
58-41.

* виконуємо сантехнічні і газо-
зварювальні роботи різної склад-
ності. Послуги: встановлення во-
донагрівачів, пральних машин, 
кондиціонерів, лічильників; заміна 

стояків, водопроводу, каналізації, 
опалення. Пенсіонерам та учасни-
кам Великої Вітчизняної війни — 
знижки. Тел. (097)14-86-723.

* штукатурка зовнішня — 30-35 
грн./м2 , внутрішня — 25-30 грн./
м2; стяжка — 30 грн./м2; утеплен-
ня: пінопласт, вата — 35-40 грн./
м2; підвісні стелі — 50-70 грн./м2; 
шпаклівка — 20-25 грн./м2, “коро-
їд”, “баранек” — 25-30 грн./м2; 
набриск, драп в кольорі — 20-25 
грн./м2. Власне риштування, під-
собники, без обідів. Тел.: 25-25-
86, 098-531-95-46.

* цифрова відеозйомка (ве-
сілля, хрестини, перший дзво-

ник, випускний вечір, ювілей), 
тел.: 095-64-03-266, 096-36-
17-373.

* фотозйомка урочистих та 
інших подій вашого життя. Не-
дорого, виїзд у села, запис на 
DVD, монтаж фотокліпів. Тел. 
(0352) 54-11-93.

* штукатурка, стяжка, шпаклю-
вання та фарбування, супутні ре-
монтні роботи. Ремонт квартир та 
офісів. Тел. (097) 90-89-170.

* весільна фотозйомка, тел. 
(068) 515-86-17, (0352)  
54-39-49. Ірина.

* весільна фотозйомка. Тел.: 
(097) 611-18-79, 49-26-73 (Іван).

* послуги тамади, народні 
весільні обряди. Тел. 098 592-
71-01.

* високоякісно лакуємо столяр-
ні вироби, терміново. Тел.: (067) 
350-66-21 (Василь), (096) 813-88-
93 (Володимир).

* весільний, святковий, ве-
чірній макіяж, розпис обличчя, 
нарощення вій, стрази, боді-
арт. Тел. (067) 313-58-58.

* євроремонт “під ключ”.  
Плитка, шпаклювання, побілка, 
арки, кольорова штукатурка,  
стяжка, гіпсокартон. Тел. (0352) 
43-65-63. 

Купон безкоштовного 
оголошення

тел./код:

Текст оголошення

Щоб ваше оголошення було надруковане в черговому номері "Подільського слова", треба 
заповнити купон і надіслати або принести в редакцію в СЕРЕДУ до 12 год.  

Наша адреса: 46 000, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 17.

Рубрики:
1. Куплю
2. Продам
3. Послуги
4. Вважати недійсним

Справи приватні ●

Шкільний меридіан ● Служба 101 ●

Тернопільський РВ УДСНС 
України у Тернопільській об-
ласті закликає громадян від-
мовитися від практики спа-
лювання опалого листя‚ сухої 
трави та чагарників. 

Зі встановленням сухої погоди 
пожежно-рятувальні підрозділи об-
ласті все частіше залучаються до 
ліквідації пожеж в екосистемах: 
унаслідок необережного пово-
дження з вогнем, звичайної нео-
бачності горить суха рослинність 
та її залишки на відкритих терито-
ріях. 

Вогнем знищується не лише су-
хостій, але й насіння та коріння 
живих рослин, пошкоджуються 
нижні частини дерев і кущів. Руйну-
ється гумус, гинуть ґрунтоутворю-
вальні організми та бактерії, які ві-
діграють важливу роль у мікробіо-
логічних процесах і допомагають 
рослинам засвоювати корисні ре-
човини. Це призводить до погір-
шення якості ґрунтів і, як наслідок, 
до зниження урожайності. 

Невинне на перший погляд спа-
лювання сухостою може призвести 
до масштабних пожеж, загрожува-
ти знищенням житлових будівель 
та життю людей.

Під час горіння листя та інших 
рослинних залишків у повітря ви-
вільняються шкідливі хімічні сполу-
ки, які знижують імунітет людини, 
викликають алергію, захворювання 
дихальних шляхів, посилюють не-
гативний перебіг хронічних, а та-
кож сприяють розвитку онкологіч-
них захворювань. Часто до вогню 
потрапляє різне сміття, що істотно 
підсилює рівень забруднення пові-
тря і збільшує шкоду для здоров’я. 

Пам’ятайте, за самовільне спа-
лювання сухої рослинності або її 
залишків передбачена адміністра-
тивна та кримінальна відповідаль-
ність. Відповідно до ст. 77-1 Ко-
дексу України про адміністративні 
правопорушення, випалювання 
стерні, луків, пасовищ, ділянок із 
степовою, водно-болотною та ін-
шою природною рослинністю, рос-
линності або її залишків та опалого 
листя у смугах відводу автомобіль-
них доріг і залізниць, у парках, ін-
ших зелених насадженнях та газо-
нах у населених пунктах без дозво-

лу органів державного контролю у 
галузі охорони навколишнього 
природного середовища або з по-
рушенням умов цього дозволу, а 
так само невжиття особою, яка 
отримала дозвіл на випалювання 
зазначеної рослинності або її за-
лишків та опалого листя, заходів 
щодо своєчасного їх гасіння – тяг-
нуть за собою накладення штрафу 
на громадян від десяти до двадця-
ти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян і на посадових 
осіб – від п’ятдесяти до сімдесяти 
неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян. Ті самі дії, вчинені 
в межах територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду, тяг-
нуть за собою накладення штрафу 
на громадян від двадцяти до со-
рока неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян і на посадових 
осіб – від сімдесяти до ста неопо-
датковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

Відповідно до ст. 245 Кримі-
нального кодексу України, знищен-
ня або пошкодження лісових маси-
вів, зелених насаджень навколо 
населених пунктів, вздовж заліз-
ниць, а також стерні, сухих дико-
ростучих трав, рослинності або її 
залишків на землях сільськогоспо-
дарського призначення вогнем чи 
іншим загальнонебезпечним спо-
собом – караються штрафом від 
трьохсот до п’ятсот неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян 
або обмеженням волі на строк від 
двох до п’яти років, або позбав-
ленням волі на той самий строк. Ті 
самі дії, якщо вони спричинили за-
гибель людей, масову загибель 
тварин або інші тяжкі наслідки, ка-
раються позбавленням волі на 
строк від п’яти до десяти років. 

Рятувальники закликають гро-
мадян відмовитись від спалювання 
сухої трави, листя та інших рослин-
них залишків. Адже кожен підпал 
не лише завдає суттєвої шкоди до-
вкіллю, знищуючи живу природу, а 
й спричиняє до інших негативних 
наслідків, несучи загрозу життю та 
здоров’ю людей.

 
Тернопільський РВ УДСНС 

України у Тернопільській 
області.

Не спалюйте  
суху траву

Світлана ПАЛІЙ,  
учениця 11 класу, 

Світлана ПРИШЛЯК,  
класний керівник 11 класу 

Великоберезовицької  
ЗОШ І-ІІІ ст.           

За традицією у першу неді-
лю жовтня педагоги святку-
ють своє професійне свято, 
хоча цього року воно за-
тьмарене подіями у нашій 
країні, проте учителі всієї 
України та, зокрема,  Вели-
коберезовицької ЗОШ І-ІІІ 
ст. навчають своїх учнів, пе-
редаючи свої знання та 
вміння, докладаючи усіх зу-
силь, щоб виховати гідних 
громадян своєї Батьківщи-
ни. 

Погожий осінній день додавав 
святкового настрою, а учні 11 
класу доклали усіх зусиль, щоб 
святковий концерт з нагоди дня 

працівників освіти запам’ятався 
усім надовго. З уст старшоклас-
ників звучали вітання та поба-
жання тим, хто невтомно працює, 
щоб у них були глибокі знання з 
усіх навчальних предметів, щоб 
вони виросли патріотами своєї 
країни. У своїх вітаннях учні 11 
класу не оминули жодного на-
вчального предмету, звернулися 
до усіх, хто докладає зусиль, 
працюючи у школі. Особливо 
зворушливо лунали слова пісні 
про вчителя з уст учениці 8 класу 
Діани Кульчицької. Присутні на 
святі милувалися музичними да-
рунками від учениць п’ятого та 
шостого класів. 

Уже традиційно жодне свято у 
нашій школі не обходиться без 
виступів танцювального колекти-
ву “Першоцвіт”, які цього разу 
підготували надзвичайно краси-
вий танець “Квіткова фантазія”. 
Маленькі квіти та метелики пере-
несли усіх присутніх подумки  у 

літо.  Завітали на свято вихованці 
танцювальної студії “Dance life”, 
які  виконали танець “Перлина — 
Україна”, подарувавши усім при-
сутнім гарний настрій та море 
позитивних емоцій. 

Родзинкою свята, на наш по-
гляд, була сценка з уроку, учас-
никами якої були учні 10 та 11 
класів. Майстерне копіювання 
поведінки, міміки та жестів вчи-
телів їхніми учнями викликало 
сміх крізь сльози у всіх присутніх 
у залі. Учні відповідально поста-
вилися до підготовки цього  но-
мера, вибрали найпоширеніші 
серед вчителів висловлювання. 
Кожен педагог впізнав себе у по-
ведінці учнів та зі здивуванням і 
захопленням спостерігав за кож-
ним словом дітей.  

Свято закінчилося, а гарний 
настрій, позитивні емоції та при-
ємні спогади житимуть ще довго 
у пам’яті гостей та учасників кон-
церту.

Найпочесніша під сонцем 
професія – вчитель

Учні 11 класу Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ст.           
з класним керівником Світланою Богданівною Пришляк.

Індекси споживчих цін у вересні 2014 року
За даними Державної служби статистики України, величина індексу споживчих цін у Тернопільській 

області у вересні 2014 року, порівняно з серпнем 2014 року, становила 104,1%, з початку року – 
117,2%, в Україні –102,9% та 116,2% відповідно.

Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.

Головне управління статистики у Тернопільській області.

Виконавчий комітет Ступківської сільської ради висловлює щирі 
співчуття заступнику директора Ангелівської ЗОШ І-ІІІ ст., вчителю 
біології Романяк Наталії Орестівні з приводу тяжкої і непоправної 
втрати — смерті батька Чуйка Ореста Юрійовича.

Працівники культури Тернопільського району сумують з приво-
ду смерті колишньої завідуючої бібліотеки-філії с. Почапинці  
Пацути Христини Степанівни та висловлюють щирі співчуття її 
рідним та близьким.
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Донька олігарха приводить незамож-
ного хлопця знайомитися з батьками.

Батько — хлопцеві: 
— Квартира є?
Хлопець: 
— Бог дасть, буде.
—  Машина є?
—  Бог дасть, буде.
— Доньку мою забезпечити зможеш?
— Бог дасть, забезпечу.
Дружина — чоловікові: 
— Ну, як він тобі?
Олігарх: 
— Простачок, але мені так подоба-

ється, як він мене називає!

На іспиті студент не знає відповіді на 
жодне запитання. Викладачеві урива-
ється терпець. “Осел!”, — кричить він і 
звертається до одного з асистентів:

— Принесіть оберемок сіна!
Студент:
— А мені чашечку кави, будь ласка.

Справжній джентльмен завжди знає, 
як правильно подати дамі руку, коли та 
вибирається з льоху з мішком картоплі.

— Ти плов умієш готувати? Котлетки? 
Ну, хоча б салатики?

— Чого ти до мене причепився?!  
Я непогано ставлю чайник!

Дзвінок у лікарню. Приємний жіночий 
голос відповідає:

— Слухаю вас.
— Доброго дня, це реєстратура?
— Ні, це морг.
— М-м-м, вибачте, мабуть, мені до 

вас ще рано...
— Нічого страшного, ми зачекаємо.

Усміхніться

Виходить з березня  
1967 року.

Засновник — Тернопільська 
районна рада
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Відповіді на кросворд,  
вміщений у №41 

від 10 жовтня 2014 року.

Цього тижня прийдеться вирішити ряд 
важливих питань. Для цього потрібно залу-
чити важливих осіб і понести грошові ви-
трати. Не на словах, а на ділі доведіть свою 
можливість впливати на хід подій. Ваша по-
ведінка з особами протилежної статі не-
вмотивована, особливо якщо ви людина 
середнього віку. Будьте обачні у витратах.

Доведеться багато працювати, виправля-
ти помилки на ходу. Можете опинитися у 
такій ситуації, коли не буде зайвої хвилини 
на роздуми, тому ставтеся до всього критич-
но. Втім, для досягнення своєї мети будьте 
наполегливі. Можливі клопоти з людиною, 
яка народилася під знаком Водолія.

Будете оптимістично сприймати будь-які 
зміни у своєму житті. Не переймайтеся че-
рез дрібниці чи негаразди, які можуть спіт-
кати вас у суботу. Якщо ви учитель чи сту-
дент, підготуйтеся до занять самостійно і 
нікому нічого важливого не доручайте.

Варто знайти спільну мову з партнерами 
і колегами. Завдяки взаєморозумінню і 
спільності ідей добре організуєте свою ді-
яльність і досягнете запланованого. Жінки-
Раки, народжені у непарні числа, можуть 
розраховувати на романтичну зустріч і ко-
хання. Подбайте про своє здоров’я у вихід-
ні і використайте ці осінні дні для його зміц-
нення.

Цього тижня для вас важливими будуть 
взаємини і знайомство з потрібними людь-

ми. Завдяки вашій діловитості вже до кінця 
місяця можете провернути досить важливу 
справу. З початку тижня люди, зайняті інди-
відуальною працею чи бізнесом з обслуго-
вування, отримають прибуток або прива-
бливу пропозицію. Свої наміри тримайте 
при собі.

До кінця тижня у вас виникнуть про-
блеми матеріального характеру і це може 
бути пов’язано з боргами. Комусь дове-
деться “латати діри” у сімейному бюдже-
ті через якісь видатки. У самотніх жінок 
можлива зустріч з особою, яка у майбут-
ньому може стати добрим партнером або 
трохи більше. Шарм цієї особи може не 
на жарт захопити вас.

Тиждень сприятливий, особливо друга 
його половина. А у кінці тижня треба зо-
середитись на завершенні справ, які не 
вдалося вирішити в кінці літа. Не давайте 
можливості тим, хто хоче вам нашкодити, 
або опонентам глузувати над вами, при-
сікайте на місці будь-які вигадки. У вихід-
ні з’являться нові ідеї, які в майбутньому 
можуть бути реалізовані.

У вашому житті відбудуться певні змі-
ни, які внесуть перспективи у вашу діяль-
ність. Вам треба буде укласти угоду чи 
домовленість, зорі вам приятимуть у цьо-
му. Почуєте пікантну новину про вашого 
доброго знайомого чи близького друга.

З початку тижня намагайтеся завер-
шити справи і важливих не розпочинайте. 
Хоча вашим забаганкам не буде меж, але 

ви маєте увімкнути “внутрішній стриму-
вач”, бо ризикувати зараз вам небажано. 
Якщо це можливо, намагайтеся віддати 
борги і в жодному разі не відтягуйте цей 
процес. Віддати їх у майбутньому буде 
дуже важко. У вихідні уникайте сварок.

Важливі справи намагайтеся вирішити 
до вихідних і в понеділок. Покращаться 
стосунки з людьми, які колись вас обра-
зили, погано думали про вас чи намага-
лися нашкодити вам. У сімейному житті 
простежуватиметься тенденція до пози-
тивних змін. Підприємці також можуть 
розраховувати на зміни у бізнесі.

Це той час, коли ви можете замисли-
тися, як вам далі діяти і що для цього по-
трібно. Можливий несподіваний прибу-
ток, а також якісь клопоти через дітей 
або молодших членів сім’ї. Тільки прин-
циповість гарантує успіх у спірних питан-
нях.

Якщо ви задумали якусь справу, може-
те розраховувати на успіх. Вам запропо-
нують щось нове, з’являться нові ідеї. 
Вдалими будуть комерційні та ділові по-
їздки у вихідні, а з початку тижня можуть 
датися взнаки проблеми, що виникли в 
кінці вересня. Намагайтеся не перевтом-
люватися.

від Івана Круп'яка з 20 по 26 жовтня

СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР) 
(23.11 — 21.12)

СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ) 
(24.10 — 22.11)

Астрологічний прогноз

ТЕЛЕЦЬ (ТУР) 
(21.04 — 20.05)

БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА) 
(21.05 — 21.06)

РАК (ЧИСТОВОД) 
(22.06 — 22.07)

ТЕРЕЗИ (КАНТАР) 
(24.09 — 23.10)

ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС) 
(21.01 — 19.02)

РИБИ 
(20.02 — 20.03)

ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)

КОЗЕРІГ (ЦАПОК) 
 (22.12 — 20.01)

ЛЕВ (ЗВІРОЦАР) 
(23.07 — 23.08)

ПАННА (ХЛІБОНОША) 
(24.08 — 23.09)
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Вітаємо! ●Акції ●

Олена ГОЦКО, 
президент шкільного 
парламенту, учениця  

11 класу НВК 
“Лозівська  

ЗОШ І-ІІІ ст. — 
ДНЗ”.

Людина створена 
природою для миру, а 
не для війни, народже-
на для радості, а не 
для горя…

Франсуа Рабле.

Щороку 21 верес-
ня в усьому світі 
в і д з н а ч а є т ь с я 
Міжнародний день 
миру, який був 
проголошений Ге-
неральною Асамб-
леєю ООН. Цей 
день покликаний 
популяризувати 
ідеали миру як у 
відносинах всере-
дині держав, так і 
у відносинах між усіма дер-
жавами і народами. 

Раніше для нас, українців, мир 
був повсякденною реальністю. 
На вулицях нашої неньки України 
було спокійно, діти ходили до 
школи, посміхалися. Але трапи-
лося лихо… На Україну напав 
ворог. І нам, українцям, як ніко-
ли, потрібно усіма силами боро-
тися за мир, щоб завжди світило 
ясне сонечко, щоб небо було за-
вжди чистим та голубим, щоб за-
вжди були посмішки на обличчях 
людей.

Події, які відбуваються сьо-
годні на сході нашої країни, не 
залишили байдужими школярів 
нашого навчального закладу. 
Цьогоріч 22 вересня усі учні 

НВК “Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. — 
ДНЗ” стали активними учасни-
ками акції “Голуб миру”. Усі учні 
— від 1 до 11 класу — внесли 
свою лепту. Розпочався день 
молитвою за щасливе майбутнє 
українського народу. Урочисто 
був піднятий Державний прапор 
України під час виконання учня-
ми Державного гімну України. 
Хвилиною мовчання вшанували 
пам’ять загиблих героїв Небес-
ної сотні та військових в АТО. 
Протягом місяця школярі брали 
активну участь в акції “Напиши 
листа солдату”, саме цього дня 
репрезентували їх на загально-
шкільній учнівській конференції.

Учні початкових класів нама-
лювали малюнки на тему “Украї-
на очима дітей”. Учні 1-11 класів 

стали учасниками конкурсу укра-
їнського національного костюма 
“У нашому краї цвітуть вишиван-
ки”. Презентуючи свій націо-
нальний одяг,  школярі декламу-
вали вірші, співали пісні, розпо-
відали легенди про свій оберіг. 
Завершилась акція флешмобом 
“Діти України за мир”, який зор-
ганізували лідери учнівського 
самоврядування НВК “Лозівська 
ЗОШ І-ІІІ ст. — ДНЗ” під гаслом 
“Голуб миру, прилети! Україну 
захисти!” та виконуючи пісню 
“Діти України”.

Голубко біла, ти лети у світ,
Хай буде мир у небі голубому!
Неси всім щастя, передай 

привіт
Ти нашим хлопцям, 

що на сході.

Учні 1-го класу створили малюнки солдатам на передовій. 

Діти України за мир

Лідери учнівського самоврядування НВК “Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. — ДНЗ”,  
учасники та організатори флешмобу “Діти України за мир”.

Учасники конкурсу українського національного костюма “У нашому краї цвітуть вишиванки” у 
НВК “Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. — ДНЗ”.

13 жовтня  
в і д з н а ч и л а  
35-річчя вчитель 
географії НВК 
“Домаморицька 
ЗОШ І-ІІ ступенів 
— ДНЗ” Марія 
Д м и т р і в н а 
ДЗЮБАТА.

Здоров’я, щастя зичим не на рік,

На все життя бажаємо Вам щиро,

Щоб радісним і довгим був Ваш вік

З добром, любов’ю, спокоєм і миром. 

З повагою – педагогічний 
колектив НВК “Домаморицька 

ЗОШ І-ІІ ступенів — ДНЗ”. 

Колектив управління Державної 
казначейської служби України в 
Тернопільському районі щиро вітає 
з днем народження головного  
казначея відділу бюджетних  
надходжень, видатків та обслуго-
вування розпорядників коштів та 
інших клієнтів Віталіну Анатоліїв-
ну ГЕРАСИМ’ЮК.

Хай цвіте, не в’яне із роками доля,

Хай Вам літ щасливих зозуля накує,

Від землі Вам – сили, від води – здоров’я

І добро та радість хай Господь дає.

Вітаємо з днем народження 
лікаря-терапевта ТРТМО  
Мирослава Володимировича 
САРАПУКА ,  л ікаря-
дерматовенеролога Лідію Анато-
ліївну ПОТІХУ, лікаря-лаборанта 
Надію Дмитрівну ЛИТВИН, ме-
дичних сестер Галину Михайлів-
ну ГИРИЛО, Людмилу Володи-
мирівну ЛОТОЦЬКУ, молодшу 
медсестру Ольгу Богданівну  
ГОЛУБИК, біолога Уляну  
Анатоліївну ДОБРОВОЛЬСЬКУ.

З роси, з води на добру сотню літ

Людського щастя, благ земних рікою,

Здоров’я зичимо міцного, як граніт,

Й удача не ішла щоб стороною.

З повагою — колектив ТТРТМО.

Вітаємо з днем народження за-
відуючу ФАПом с. Йосипівка  
Наталію Василівну СТЕЦІЙ, куха-
ря ТРТМО Марію Зіновіївну  
БОРЕГУ, технолога Надію Васи-
лівну БРЕГУ, офіціантку Наталію 
Миколаївну ДОМШУ, водія  
Сергія Івановича ПАДУРУ.

Сонця променистого — на Вашому обрії,

Долі Вам бажаємо щедрої та доброї,

Хай всі мрії Ваші збуваються,

Бажаємо того, що щастям називається.

З повагою — колектив ТРТМО.

Колектив Великолуцької ЗОШ І 
ступеня вітає з днем народження 
директора школи, вчителя почат-
кових класів Марію Ярославівну 
КАРАБІН, вихователя групи про-
довженого дня Ольгу  
Михайлівну ГУТОР.

Хай Бог пошле Вам літа щасливі

І рівну стрічку сонячних доріг,

Нехай удача на життєвій ниві,

Неначе килим, стелиться до ніг. 

Щиро вітаємо з днем наро-
дження методиста з навчальних 
дисциплін Тернопільського район-
ного методичного кабінету Михай-
ла Андрійовича ШЕМЕЛЮ.

Бажаємо Вам сонця на життєвій ниві

І вірних друзів завжди на путі,

Хай усе, що потрібно людині,

Супутником буде у Вашому житті.

З повагою – колектив 
Тернопільського районного 

методичного кабінету.

Колектив відділу культури Тер-
нопільської райдержадміністра-
ції, районна організація проф-
спілки працівників культури, бі-
бліотечні працівники району щи-
ро вітають з ювілеєм завідуючу 
методичним відділом централь-
ної районної бібліотеки Надію 
Несторівну МИКОЛАЄНКО. 

Нехай життя здається добрим дивом

І плідні будуть справи і шляхи,

Нехай живеться легко і щасливо,

Благословенні будьте Богом і людьми.

Колектив Тернопільського ра-
йонного методичного кабінету щи-
ро вітає з днем народження сторо-
жа Володимира Михайловича 
ШКВАРКА.

Нехай щастя буде у Вашому домі

І радість хай з Вами буде завжди,

Здоров’я міцного, щасливої долі

Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.

Від щирого серця вітаємо з 
одруженням Тетяну та Юрія 
ПУЛЬКІВ.

Весільний марш для Вас заграли,

На рушничок щастя обоє Ви стали,

Будьте щасливі в подружньому житті,

Багаті, вродливі, завжди молоді.

З повагою – учасники 
Молодіжного комітету при 

будинку культури с. Байківці.

Щиросердечно вітаємо з 
одруженням Ірину та Сергія 
ЧОП’ЯКІВ.

Хай Ваші дві зірки на небі нічному

Осяють щасливу та радісну путь,

А стріли Амура в безмежжі земному

Взаємне кохання й повагу несуть!

З повагою – колектив 
Байковецької сільської ради, 

учасники молодіжного 
комітету при будинку 
культури с. Байківці.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження  вчителя англійської та 
німецької мов Байковецької ЗОШ 
І-ІІ ст. Наталію Богданівну 
МЕХ.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе, 

За справи добрі хай шанують люди, 

В сім’ю хай доля затишок несе.

З повагою — колектив 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження завідуючу клубом с. Біла 
Наталю Ярославівну ОГІРКО, 
керівника народної аматорської 
вокальної студії Тернопільського 
районного будинку культури “Му-
зична скриня” Миколу  
Ярославовича ЗЛОНКЕВИЧА.

Бажаємо щастя і достатку,

Ясного неба і тепла,

В житті — лиш злагоди й порядку,

Щоб доля світлою була.

В роботі — успіхів, везіння,

У справах — вічного горіння,

Від душі любові Вам бажаєм

І хай Вам Бог допомагає.

З повагою – колективи відділу 
культури Тернопільської РДА, 

Тернопільського районного 
будинку культури,  

Тернопільська районна 
організація профспілки 

працівників культури.

Від щирого серця вітаємо з 
днем народження Ганну Іванівну 
КУБІШИН із с. Жовтневе Терно-
пільського району.

Нехай душа у Вас ніколи не старіє,

На білій скатертині будуть хліб і сіль,

Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,

Слова подяки линуть звідусіль.

В житті нехай все буде, що потрібно,

Без чого не складається життя:

Любов, здоров’я, щастя, дружба 

Та вічно юна, нестаріюча душа.

З повагою і любов’ю – рідні.

Педагогічний колектив НВК 
“Дичківська ЗОШ І-ІІІ ст. — ДНЗ” 
щиросердечно вітає з днем на-
родження вчителя математики 
Любов Кирилівну ОЛІЙНИК.

Щоб серце Ваше зігрівало тепло, 

Щоб завжди в душі панувало добро, 

Міцного здоров’я і щастя без краю, 

Усього найкращого щиро бажаєм! 

Педагогічний колектив НВК 
“Дичківська ЗОШ І-ІІІ ст. — ДНЗ” 
щиросердечно вітає з днем наро-
дження вчителів світової літерату-
ри Олександру Михайлівну 
БРУТКО, Ірину Євгенівну ЩЕБІ-
ТЕНКО та вчителя початкових кла-
сів Наталю Іванівну ГАЛАЙКО.

Хай здоров’я, радість і достаток

Сипляться до Вас, як вишні цвіт,

Хай малює доля з буднів свято,

А Господь дарує многа-многа літ.

Педагогічний колектив НВК 
“Дичківська ЗОШ І-ІІІ ст. — ДНЗ” 
щиросердечно вітає з днем на-
родження працівника дитячого 
садка Надію Володимирівну  
ПЛАСКОНІС.

Хай Матір Божа від зла захищає,

Від горя боронить молитва свята,

Христос хай здоров’я міцне посилає

На довгі, щасливі, благії літа!


