
  

 

ПЕРШІ ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД ТА СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, 

МІСЬКИХ ГОЛІВ 25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ 
(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про підсумки та результати голосування з виборів  

____Новояворівського____ міського голови 
(згідно з назвою міста) 

 

№ 

з/п 

Прізвище, власне ім’я 

(усі власні імена), 

по батькові (за наявності) 

кандидата на посаду міського 

голови 

Число, 

місяць, рік 

народження 

(дд.мм.рррр) 

Суб’єкт висування кандидата на 

посаду міського голови 

(назва місцевої організації політичної 

партії або самовисування) 

Код 

політичної 

партії 

Кількість голосів 

виборців, поданих 

за кандидата на 

посаду міського 

голови в межах 

єдиного 

одномандатного 

виборчого округу 

Відсоток голосів виборців, 

поданих за кандидата на 

посаду міського голови в 

межах єдиного 

одномандатного виборчого 

округу, від кількості виборців, 

які взяли участь у 

голосуванні 

Дата прийняття 

рішення про 

визнання 

міського голови 

обраним 

(дд.мм.рррр) 

Номер 

рішення про 

визнання 

міського 

голови 

обраним 

Результат 

виборів 

(обрано, 

повторне 

голосування, 

вибори не 

відбулися) 

1 Мацелюх Володимир 

Ярославович 

12.05.1979 Львівська обласна організація 

політичної партії "Українська 

Галицька Партія" 

219 3199 22.29 05.11.2020 41 Обрано 

2 Чичерський Віталій 

Михайлович 

01.03.1976 самовисування - 2541 17.71 - - - 

3 Струс Василь 

Михайлович 

03.01.1962 самовисування - 2484 17.31 - - - 

4 Червоний Орест 

Володимирович 

02.10.1981 Львівська територіальна 

організація Політичної партії 

"ЄВРОПЕЙСЬКА 

СОЛІДАРНІСТЬ" 

065 2378 16.57 - - - 

5 Кулик Наталія 

Ярославівна 

22.05.1978 Львівська обласна 

територіальна організація 

Політичної Партії  "ГОЛОС" 

247 1361 9.48 - - - 

6 Добош Петро Павлович 03.06.1979 Львівська обласна організація 

політичної партії "Об’єднання 
"САМОПОМІЧ" 

190 663 4.62 - - - 

7 Гірка Руслан 

Володимирович 

08.12.1980 Львівська обласна організація 

політичної партії «Сила і 

Честь» 

089 638 4.44 - - - 

                                         
 Зазначаються відомості щодо всіх кандидатів на посаду міського голови, включених до виборчого бюлетеня для голосування.  
 Відсоток голосів виборців, поданих за кандидата на посаду міського голови, зазначається у вигляді десяткового дробу з точністю до сотих. При цьому відкидаються всі десяткові знаки, які стоять після цього розряду. Наприклад, якщо 

розрахований відсоток становить 24,99765%, до форми № 6 заноситься число 24,99%. 

 



  

8 Панахида Степан 

Степанович 

14.07.1973 Львівська обласна організація 

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 

"СЛУГА НАРОДУ" 

351 285 1.98 - - - 

9 Дяків Сергій Іванович 22.02.1988 Львівська обласна організація 

політичної партії "За 

Майбутнє" 

136 246 1.71 - - - 

10 Юпин Андрій 

Володимирович 

05.11.1985 Львівська обласна організація 

політичної партії 

Всеукраїнське об’єднання 

"Свобода" 

022 220 1.53 - - - 

11 Горан Микола 
Васильович 

13.06.1963 самовисування - 174 1.21 - - - 

12 Міханоша Олександр 

Георгійович 

13.07.1957 самовисування - 87 0.60 - - - 

13 Карпа Юрій 

Ярославович 

25.07.1977 Львівська обласна організація 

політичної партії "Наш край" 

177 71 0.49 - - - 

 

Голова 

Новояворівської міської територіальної 

виборчої комісії Яворівського району 

Львівської області 

   

 

 

 

 

 

 

О.М. Лапачак 
(назва територіальної виборчої комісії)  (підпис)  (ініціал імені та прізвище) 

 МП 
   

Секретар 

Новояворівської міської територіальної 

виборчої комісії Яворівського району 

Львівської області 

    

 

Т.Ю. Максимишин 

(назва територіальної виборчої комісії)  (підпис)  (ініціал імені та прізвище) 
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