Додаток 3
до Порядку інформування
Центральної виборчої комісії про перебіг
виборчого процесу місцевих виборів

Форма № 3
Перші вибори депутатів та сільського голови, Поромівської об’єднаної територіальної громади 25 жовтня 2020 року
(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення)

ВІДОМОСТІ
про зареєстрованих кандидатів на посаду __________Поромівського____________ сільського голови
(згідно з назвою міста)

№
з/п

Прізвище,
власне ім’я
(усі власні імена),
по батькові
(за наявності)

Усі попередні
прізвища, власні
імена, по батькові та
дати їх зміни
1
кандидатом 

Число,
місяць, рік
народження
(дд.мм.рррр)

Місце
народження

Громадянство

Освіта

1

Брой
Петро
Володимирович

14.06. 1989

Волинська
українец вища
обл.,
ь
Маневицьки
й район, с.
Градиськ

2

Недищук Євгеній
Микитович

23. 04. 1963

Волинська
область,

українец вища
ь

Партійність

безпартійни Голова
й
фермерсько
го
господарст
ва
«Брой
Агро».
безпартійни Сільський
й
голова

Іваничівськи
й район, с.
Стара Лішня.

3

Хом’як Оксана
Павлівна



25.10.1965

Волинська
Громадя Вища
обл.,
нин
Іваничівськи України
й р-н.,

Посада
(заняття)

тимчасово
не працює

Місце роботи

Місце
проживання

Код
політичної
партії

фермерське 45310
господарства Волинська обл.,
«Брой Агро». Іваничівський
район,
с.
Бужанка, вул.
Корзонюка, 50
Поромівська 45400, Україна, 136
сільська рада Волинська
область,
Володимир
Волинський
район,
м.
Нововолинськ,
вул.
Героїв
УПА, буд. 3
тимчасово член ВО
45312, 52
не працює «Батьківщин Волинська обл.,
а»
Іваничівський
р-н.,

Суб’єкт висування
кандидата
(назва місцевої
організації політичної
партії або
самовисування)

Дата прийняття
Номер
рішення про
рішення про
реєстрацію
реєстрацію
кандидатом
кандидатом
(дд.мм.рррр)

Відомості про
наявність чи
відсутність
судимості
(наявна або
відсутня)

самовисуванець

18.09.2020

3/1

відсутня

ВОЛИНСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
ПОЛІТИЧНОЇ
ПАРТІЇ
МАЙБУТНЄ”

25.09.2020

4/2

відсутнє

Волинської обласної 25.09.2020
організації
Всеукраїнського
об’єднання

4/2

відсутнє

“ЗА

У разі якщо особа протягом останніх п’яти років до дня виборів змінювала прізвище та/або власне ім’я, та/або по батькові, зазначаються усі попередні
прізвища, власні імена, по батькові та дати їх зміни кандидатом. Наприклад, до 14.09.2016 року – Петренко Марія Анатоліївна, до 12.06.2018 року – Брунь
Марія Анатоліївна

с.Будятичі.
4

Савчук
Олег
Васильович

09.03 1996

с.Поромів
українец вища
Іваничівсько ь
го
району
Волинської
області.

с.Космівка,
вул.Центральна
, буд.40
підприємец підприємец член партії вул.Прикордон 65
ь
ь
«Європейськ
а
буд.11
а
Солідарність с.Поромів
»
Володимир
Волинського

«Батьківщина»
Волинською
25.09.2020
обласною
територіальною
організацією
Політичної
партії
«Європейська
Солідарність»

4/2

відсутнє

Волинською
25.09.2020
Обласною
організацією
ПОЛІТИЧНОЇ
ПАРТІЇ
«СЛУГА
НАРОДУ»___

4/2

відсутнє

району
Волинської
області.
5

Лялько
Юлія
Анатоліївна.

02.03. 1984

С. Поромів українка вища
Іваничівсько
го
району
Волинської
області.

касирАТ
КБ безпартійна
операціоніс "ПриватБа
т
нк"

вулиця351
Центральна,
будинок
51,
село Поромів,
Іваничівський
район,
Волинська
область.

Голова
(назва територіальної виборчої комісії)

(підпис)

(ініціал імені та прізвище)

(підпис)

(ініціал імені та прізвище)

М
П
Секретар
(назва територіальної виборчої комісії)

"___" _________________20__ року

