
 

 

Депутатами в територіальних виборчих округах обрано: 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

власне ім’я (усі 

власні імена), 

по батькові (за 

наявності) 

обраного 

депутата 

Рік 

місяць 

день 

народже

ння 

Освіт

а 

Посада 

(заняття), місце 

роботи 

Партійність 
Місце 

проживання 

Тери

торіа

льни

й 

вибо

рчий 

окру

г,  у 

яком

у 

обра

ний 

депут

ат 

Кількість голосів 

виборців, які 

підтримали кандидата 

в депутати, включеного 

до територіального 

виборчого списку 

кандидатів у депутати  

від місцевої організації 

політичної партії 

Назва місцевої 

організації 

політичної 

партії,  

від якої обрано 

депутата 

прописом 
цифр

ами 
 

1 

Бабчук 

Олександр 

Вікторович 

26.03.1980 

профе

сійно-

техні

чна 

Тимчасово не 

працює 

член 

політичної 

партії 

Всеукраїнське 

об’єднання 

"Батьківщина" 

Вінницька 

обл. 

Вінницький 

р-н м. 

Вінниця  

1 

одна тисяча 

триста сімдесят 

вісім 

1378 

Вінницька 

обласна 

організація 

Всеукраїнського 

об’єднання 

"Батьківщина" 

2 

Щербаківська 

Людмила 

Михайлівна 

14.01.1970 вища 

Помічник 

консультант 

народного депутата 

України Апарат 

Верховної Ради 

України 

член 

політичної 

партії 

Всеукраїнське 

об’єднання 

"Батьківщина" 

Вінницька 

обл. 

Вінницький 

р-н м. 

Вінниця  

2 
одна тисяча двісті 

тринадцять 
1213 

Вінницька 

обласна 

організація 

Всеукраїнського 

об’єднання 

"Батьківщина" 

3 
Мазур Геннадій 

Федорович 
25.06.1973 вища 

Голова постійної 

комісії з питань 

бюджету, фінансів та 

обласних програм 

Вінницька Обласна 

Рада 

член 

політичної 

партії 

Всеукраїнське 

об’єднання 

"Батьківщина" 

Вінницька 

обл. 

Гайсинський 

р-н смт 

Тростянець  

3 
дві тисячі вісімсот 

вісімдесят чотири 
2884 

Вінницька 

обласна 

організація 

Всеукраїнського 

об’єднання 

"Батьківщина" 



 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

власне ім’я (усі 

власні імена), 

по батькові (за 

наявності) 

обраного 

депутата 

Рік 

місяць 

день 

народже

ння 

Освіт

а 

Посада 

(заняття), місце 

роботи 

Партійність 
Місце 

проживання 

Тери

торіа

льни

й 

вибо

рчий 

окру

г,  у 

яком

у 

обра

ний 

депут

ат 

Кількість голосів 

виборців, які 

підтримали кандидата 

в депутати, включеного 

до територіального 

виборчого списку 

кандидатів у депутати  

від місцевої організації 

політичної партії 

Назва місцевої 

організації 

політичної 

партії,  

від якої обрано 

депутата 

прописом 
цифр

ами 
 

4 
Мельник Андрій 

Юрійович 
03.08.1976 вища 

Виконуючий 

обов'язки начальника 

Комунальне 

підприємство 

"Тульчинське 

міжрайонне бюро 

технічної 

інвентаризації" 

безпартійний 

Вінницька 

обл. 

Тульчинськи

й р-н м. 

Тульчин  

4 

одна тисяча 

сімсот п'ятдесят 

три 

1753 

Вінницька 

обласна 

організація 

Всеукраїнського 

об’єднання 

"Батьківщина" 

5 
Шевченко Іван 

Олександрович 
07.02.1983 вища 

Виконуюча 

обов'язки директора  

"Державна 

кримінальна 

виконавча служба 

України 37" 

член 

політичної 

партії 

Всеукраїнське 

об’єднання 

"Батьківщина" 

Вінницька 

обл. 

Вінницький 

р-н м. 

Вінниця  

7 
одна тисяча 

вісімсот сорок сім 
1847 

Вінницька 

обласна 

організація 

Всеукраїнського 

об’єднання 

"Батьківщина" 

6 

Корнійчук 

Андрій 

Володимирович 

11.12.1975 вища 

Директор Вінницька 

школа вищої 

спортивної 

майстерності 

безпартійний 

Вінницька 

обл. 

Вінницький 

р-н с. 

Агрономічне  

8 
одна тисяча сто 

дев'яносто два 
1192 

Вінницька 

обласна 

організація 

Всеукраїнського 

об’єднання 

"Батьківщина" 



 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

власне ім’я (усі 

власні імена), 

по батькові (за 

наявності) 

обраного 

депутата 

Рік 

місяць 

день 

народже

ння 

Освіт

а 

Посада 

(заняття), місце 

роботи 

Партійність 
Місце 

проживання 

Тери

торіа

льни

й 

вибо

рчий 

окру

г,  у 

яком

у 

обра

ний 

депут

ат 

Кількість голосів 

виборців, які 

підтримали кандидата 

в депутати, включеного 

до територіального 

виборчого списку 

кандидатів у депутати  

від місцевої організації 

політичної партії 

Назва місцевої 

організації 

політичної 

партії,  

від якої обрано 

депутата 

прописом 
цифр

ами 
 

7 
Пойда Павло 

Петрович 
11.05.1984 вища 

Тимчасово не 

працює 

член 

Політичної 

партії 

"Європейська 

солідарність" 

ВІнницька 

обл. 

Хмільницьки

й р-н м. 

Козятин  

1 

одна тисяча 

чотириста 

сімдесят один 

1471 

Вінницька 

територіальна 

організація 

Політичної партії 

"Європейська 

солідарність" 

8 
Тесьминецький 

Василь Петрович 
12.01.1979 вища 

Директор ТОВ 

"Мірасол Вест Груп" 
безпартійний 

Вінницька 

обл. 

Вінницький 

р-н м. 

Вінниця  

3 

одна тисяча 

триста двадцять 

чотири 

1324 

Вінницька 

територіальна 

організація 

Політичної партії 

"Європейська 

солідарність" 

9 

Масленніков 

Олександр 

Георгійович 

09.02.1973 вища 

Заступник директора 

ТОВ "Магістраль-

2002" 

безпартійний 

Вінницька 

обл. 

Вінницький 

р-н м. 

Вінниця  

7 

одна тисяча 

сімсот п'ятдесят 

чотири 

1754 

Вінницька 

територіальна 

організація 

Політичної партії 

"Європейська 

солідарність" 



 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

власне ім’я (усі 

власні імена), 

по батькові (за 

наявності) 

обраного 

депутата 

Рік 

місяць 

день 

народже

ння 

Освіт

а 

Посада 

(заняття), місце 

роботи 

Партійність 
Місце 

проживання 

Тери

торіа

льни

й 

вибо

рчий 

окру

г,  у 

яком

у 

обра

ний 

депут

ат 

Кількість голосів 

виборців, які 

підтримали кандидата 

в депутати, включеного 

до територіального 

виборчого списку 

кандидатів у депутати  

від місцевої організації 

політичної партії 

Назва місцевої 

організації 

політичної 

партії,  

від якої обрано 

депутата 

прописом 
цифр

ами 
 

10 

Родінкова 

Вікторія 

Валеріївна 

15.07.1974 вища 

професор кафедри 

фармації Вінницький 

національний 

медичний університет 

імені Миколи 

Івановича Пирогова 

безпартійна 

Вінницька 

обл. 

Вінницький 

р-н. м. 

Вінниця  

9 

одна тисяча 

сімсот п'ятдесят 

шість 

1756 

Вінницька 

територіальна 

організація 

Політичної партії 

"Європейська 

солідарність" 

11 
Стукан Олег 

Степанович 
01.03.1976 вища 

Комерційний 

директор ТОВ 

"Будмонтажпроект" 

член 

Політичної 

партії 

"Європейська 

солідарність" 

Вінницька 

обл. 

Вінницький 

р-н м. 

Вінниця   

10 

одна тисяча 

сімсот вісімдесят 

дев'ять 

1789 

Вінницька 

територіальна 

організація 

Політичної партії 

"Європейська 

солідарність" 

12 

Гуменчук 

Олександра 

Олегівна 

02.03.2000 

загаль

на 

середн

я 

Київська академія 

мистецтв 
безпартійна 

Вінницька 

обл. м. 

Калинівка  

1 вісімсот тридцять 830 

ВІННИЦЬКА 

ОБЛАСНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ "ЗА 

МАЙБУТНЄ" 



 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

власне ім’я (усі 

власні імена), 

по батькові (за 

наявності) 

обраного 

депутата 

Рік 

місяць 

день 

народже

ння 

Освіт

а 

Посада 

(заняття), місце 

роботи 

Партійність 
Місце 

проживання 

Тери

торіа

льни

й 

вибо

рчий 

окру

г,  у 

яком

у 

обра

ний 

депут

ат 

Кількість голосів 

виборців, які 

підтримали кандидата 

в депутати, включеного 

до територіального 

виборчого списку 

кандидатів у депутати  

від місцевої організації 

політичної партії 

Назва місцевої 

організації 

політичної 

партії,  

від якої обрано 

депутата 

прописом 
цифр

ами 
 

13 
Гуменчук Ілля 

Володимирович 
01.08.1982 вища 

Лікар-хірург 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

"Вінницька обласна 

клінічна лікарня ім. 

М. І. Пирогова 

Вінницької обласної 

ради" 

безпартійний 

Вінницька 

обл. 

Хмільницьки

й р-н с. Іванів  

1 
шість тисяч 

тридцять сім 
6037 

Вінницька 

обласна 

організація 

Політичної партії 

"УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА" 

14 
Грубеляс Ігор 

Петрович 
03.02.1966 вища 

Заступник головного 

лікаря з медичних 

питань КП 

"Козятинська 

центральна районна 

лікарня Козятинської 

районної ради" 

член 

Політичної 

партії 

"УКРАЇНСЬК

А СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА

" 

ВІнницька 

обл. 

Хмільницьки

й р-н м. 

Козятин  

1 

три тисячі 

вісімсот 

тринадцять 

3813 

Вінницька 

обласна 

організація 

Політичної партії 

"УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА" 

15 
Івасюк Ірина 

Олексіївна 
22.04.1970 вища 

Директор Заклад 

культури "Вінницька 

міська 

централізована 

бібліотечна система" 

безпартійна 

Вінницька 

обл. 

Вінницький 

р-н м. 

Вінниця  

1 

три тисячі 

шістсот 

дев'яносто дев'ять 

3699 

Вінницька 

обласна 

організація 

Політичної партії 

"УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА" 



 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

власне ім’я (усі 

власні імена), 

по батькові (за 

наявності) 

обраного 

депутата 

Рік 

місяць 

день 

народже

ння 

Освіт

а 

Посада 

(заняття), місце 

роботи 

Партійність 
Місце 

проживання 

Тери

торіа

льни

й 

вибо

рчий 

окру

г,  у 

яком

у 

обра

ний 

депут

ат 

Кількість голосів 

виборців, які 

підтримали кандидата 

в депутати, включеного 

до територіального 

виборчого списку 

кандидатів у депутати  

від місцевої організації 

політичної партії 

Назва місцевої 

організації 

політичної 

партії,  

від якої обрано 

депутата 

прописом 
цифр

ами 
 

16 

Радогощина 

Юлія 

Володимирівна 

15.06.1976 вища 

Директор КП КП 

"Козятинський 

міський центр 

ПМСД" 

безпартійна 

Вінницька 

обл. 

Хмільницьки

й р-н м. 

Козятин  

1 

одна тисяча 

сімсот тридцять 

три 

1733 

Вінницька 

обласна 

організація 

Політичної партії 

"УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА" 

17 
Легеза Олег 

Вячеславович 
23.09.1973 вища 

Радник міського 

голови Виконавчий 

комітет жмеринської 

міської ради 

член 

Політичної 

партії 

"УКРАЇНСЬК

А СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА

" 

Вінницька 

обл. 

Жмеринськи

й р-н с. 

Леляки  

2 
п'ять тисяч сто 

двадцять вісім 
5128 

Вінницька 

обласна 

організація 

Політичної партії 

"УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА" 

18 

Хом'як 

Олександр 

Миколайович 

22.02.1980 вища 

ФОП, керівник ФГ, 

голова наглядової 

ради ПрАТ ФОП 

ПрАТ "Вінничина" 

ФГ "МАРІЯ-АГРО" 

безпартійний 

Вінницька 

обл. 

Жмеринськи

й р-н. м. Бар  

2 

три тисячі 

чотириста 

двадцять три 

3423 

Вінницька 

обласна 

організація 

Політичної партії 

"УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА" 



 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

власне ім’я (усі 

власні імена), 

по батькові (за 

наявності) 

обраного 

депутата 

Рік 

місяць 

день 

народже

ння 

Освіт

а 

Посада 

(заняття), місце 

роботи 

Партійність 
Місце 

проживання 

Тери

торіа

льни

й 

вибо

рчий 

окру

г,  у 

яком

у 

обра

ний 

депут

ат 

Кількість голосів 

виборців, які 

підтримали кандидата 

в депутати, включеного 

до територіального 

виборчого списку 

кандидатів у депутати  

від місцевої організації 

політичної партії 

Назва місцевої 

організації 

політичної 

партії,  

від якої обрано 

депутата 

прописом 
цифр

ами 
 

19 

Соколовий 

Вячеслав 

Петрович 

09.05.1975 вища 

Заступник голови 

фермерського 

господарства 

Фермерське 

господарство 

"Плебанівський сад" с. 

Плебанівка 

безпартійний 

Вінницька 

обл. м. 

Вінниця  

2 

дві тисячі 

дев'ятсот 

двадцять один 

2921 

Вінницька 

обласна 

організація 

Політичної партії 

"УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА" 

20 

Станіславенко 

Людмила 

Анатоліївна 

05.06.1976 вища 

Директор з 

економіки ТОВ 

фірма "ЛЯГіК" 

безпартійна 

Вінницька 

обл. м. 

Вінниця  

2 

дві тисячі 

чотириста 

тридцять чотири 

2434 

Вінницька 

обласна 

організація 

Політичної партії 

"УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА" 

21 
Хміль Ігор 

Вікторович 
17.10.1971 вища 

Заступник голови  

Вінницька обласна 

рада 

безпартійний 

Вінницька 

обл. 

Гайсинський 

р-н смт 

Тростянець  

3 

чотири тисячі 

триста дев'яносто 

вісім 

4398 

Вінницька 

обласна 

організація 

Політичної партії 

"УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА" 



 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

власне ім’я (усі 

власні імена), 

по батькові (за 

наявності) 

обраного 

депутата 

Рік 

місяць 

день 

народже

ння 

Освіт

а 

Посада 

(заняття), місце 

роботи 

Партійність 
Місце 

проживання 

Тери

торіа

льни

й 

вибо

рчий 

окру

г,  у 

яком

у 

обра

ний 

депут

ат 

Кількість голосів 

виборців, які 

підтримали кандидата 

в депутати, включеного 

до територіального 

виборчого списку 

кандидатів у депутати  

від місцевої організації 

політичної партії 

Назва місцевої 

організації 

політичної 

партії,  

від якої обрано 

депутата 

прописом 
цифр

ами 
 

22 
Гондарук Василь 

Якович 
16.03.1965 

профе

сійно-

техні

чна 

Директор ПП 

"Валентина" 
безпартійний 

Вінницька 

обл. 

Гайсинський 

р-н м. 

Бершадь  

3 
чотири тисячі 

вісімдесят вісім 
4088 

Вінницька 

обласна 

організація 

Політичної партії 

"УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА" 

23 
Мороз Павло 

Андрійович 
18.06.1966 вища 

Директор ТОВ 

"Кантелинське" ФГ 

Мороз КО 

безпартійний 

Вінницька 

обл. 

Гайсинський 

р-н смт 

Дашів  

3 
три тисячі триста 

сімдесят два 
3372 

Вінницька 

обласна 

організація 

Політичної партії 

"УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА" 

24 
Кавун Олександр 

Федорович 
19.11.1967 вища 

Голова, директор 

СФГ "Кавун", ТОВ 

"Прогресс" 

член 

Політичної 

партії 

"УКРАЇНСЬК

А СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА

" 

Вінницька 

обл. 

Гайсинський 

р-н с. 

Серединка  

3 
дві тисячі триста 

сорок вісім 
2348 

Вінницька 

обласна 

організація 

Політичної партії 

"УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА" 



 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

власне ім’я (усі 

власні імена), 

по батькові (за 

наявності) 

обраного 

депутата 

Рік 

місяць 

день 

народже

ння 

Освіт

а 

Посада 

(заняття), місце 

роботи 

Партійність 
Місце 

проживання 

Тери

торіа

льни

й 

вибо

рчий 

окру

г,  у 

яком

у 

обра

ний 

депут

ат 

Кількість голосів 

виборців, які 

підтримали кандидата 

в депутати, включеного 

до територіального 

виборчого списку 

кандидатів у депутати  

від місцевої організації 

політичної партії 

Назва місцевої 

організації 

політичної 

партії,  

від якої обрано 

депутата 

прописом 
цифр

ами 
 

25 
Пигуля Віктор 

Миколайович 
01.05.1975 вища 

Голова 

фермерського 

господарства 

Фермерське 

господарство 

"Анастас Плюс" 

член 

Політичної 

партії 

"УКРАЇНСЬК

А СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА

" 

Вінницька 

обл. 

Гайсинський 

р-н с. Удич  

3 

одна тисяча 

сімсот п'ятдесят 

дев'ять 

1759 

Вінницька 

обласна 

організація 

Політичної партії 

"УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА" 

26 
Хребтій Ярослав 

Віталійович 
03.06.1980 вища 

Керівник групи 

стаціонарних 

хірургічних центрів та 

відділень, доцент 

кафедри ендоскопічної 

та серцево-судинної 

хірургії КНП 

"Вінницька обласна 

клінічна лікарня ім. М. 

І. Пирогова", ВНМУ 

ім. Пирогова  

безпартійний 

Вінницька 

обл. м. 

Вінниця  

4 
три тисячі 

вісімсот один 
3801 

Вінницька 

обласна 

організація 

Політичної партії 

"УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА" 



 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

власне ім’я (усі 

власні імена), 

по батькові (за 

наявності) 

обраного 

депутата 

Рік 

місяць 

день 

народже

ння 

Освіт

а 

Посада 

(заняття), місце 

роботи 

Партійність 
Місце 

проживання 

Тери

торіа

льни

й 

вибо

рчий 

окру

г,  у 

яком

у 

обра

ний 

депут

ат 

Кількість голосів 

виборців, які 

підтримали кандидата 

в депутати, включеного 

до територіального 

виборчого списку 

кандидатів у депутати  

від місцевої організації 

політичної партії 

Назва місцевої 

організації 

політичної 

партії,  

від якої обрано 

депутата 

прописом 
цифр

ами 
 

27 

Василишен 

Юрій 

Володимирович 

01.01.1989 вища 

Комерційний 

директор ТОВ 

"Даншен Груп" 

безпартійний м. Київ  4 
три тисячі сто 

п'ятдесят три 
3153 

Вінницька 

обласна 

організація 

Політичної партії 

"УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА" 

28 
Август Віталій 

Анатолійович 
06.12.1974 вища 

Голова 

фермерського 

господарства 

Фермерське 

господарство 

"Августо В. А." 

безпартійний 

Вінницька 

обл. 

Томашпільсь

кий р-н с. 

Марківка  

4 
дві тисячі триста 

вісімдесят сім 
2387 

Вінницька 

обласна 

організація 

Політичної партії 

"УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА" 

29 
Подолян Василь 

Васильович 
07.01.1957 вища 

Голова правління  

Вінницька обласна 

спілка споживчих 

товариств 

безпартійний 

Вінницька 

обл. 

Вінницький 

р-н м. 

Вінниця  

4 
дві тисячі триста 

п'ятнадцять 
2315 

Вінницька 

обласна 

організація 

Політичної партії 

"УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА" 



 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

власне ім’я (усі 

власні імена), 

по батькові (за 

наявності) 

обраного 

депутата 

Рік 

місяць 

день 

народже

ння 

Освіт

а 

Посада 

(заняття), місце 

роботи 

Партійність 
Місце 

проживання 

Тери

торіа

льни

й 

вибо

рчий 

окру

г,  у 

яком

у 

обра

ний 

депут

ат 

Кількість голосів 

виборців, які 

підтримали кандидата 

в депутати, включеного 

до територіального 

виборчого списку 

кандидатів у депутати  

від місцевої організації 

політичної партії 

Назва місцевої 

організації 

політичної 

партії,  

від якої обрано 

депутата 

прописом 
цифр

ами 
 

30 

Кістіон 

Володимир 

Євсевійович 

31.05.1965 вища 
Директор НДІ ПАБЕ 

КНУБА  
безпартійний м. Київ  5 

три тисячі триста 

чотирнадцять 
3314 

Вінницька 

обласна 

організація 

Політичної партії 

"УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА" 

31 
Бень Віталій 

Вікторович 
12.06.1971 вища 

Директор ТОВ 

"Агропослугтранссер

віс", ТОВ 

"Комінтерн-ВВ" 

безпартійний 

Вінницька 

обл.  

Могилів-

Подільський 

р-н с. 

Мазурівка  

6 
три тисячі сто 

п'ятдесят шість 
3156 

Вінницька 

обласна 

організація 

Політичної партії 

"УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА" 

32 
Поліщук Андрій 

Леонідович 
19.03.1978 вища 

Генеральний 

директор АТ 

"Вінниця обленерго" 

безпартійний 

Вінницька 

обл. м. 

Вінниця  

6 
дві тисячі двісті 

п'ятдесят чотири 
2254 

Вінницька 

обласна 

організація 

Політичної партії 

"УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА" 



 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

власне ім’я (усі 

власні імена), 

по батькові (за 

наявності) 

обраного 

депутата 

Рік 

місяць 

день 

народже

ння 

Освіт

а 

Посада 

(заняття), місце 

роботи 

Партійність 
Місце 

проживання 

Тери

торіа

льни

й 

вибо

рчий 

окру

г,  у 

яком

у 

обра

ний 

депут

ат 

Кількість голосів 

виборців, які 

підтримали кандидата 

в депутати, включеного 

до територіального 

виборчого списку 

кандидатів у депутати  

від місцевої організації 

політичної партії 

Назва місцевої 

організації 

політичної 

партії,  

від якої обрано 

депутата 

прописом 
цифр

ами 
 

33 
Коровій Валерій 

Вікторович 
10.11.1964 вища 

Радник міського 

голови Вінницька 

міська рада 

безпартійний 

Вінницька 

обл. 

Вінницький 

р-н смт 

Стрижавка  

7 

чотири тисячі 

триста 

чотирнадцять 

4314 

Вінницька 

обласна 

організація 

Політичної партії 

"УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА" 

34 
Донець Віталій 

Григорович 
27.02.1981 вища 

Директор Державна 

реабілітаційна 

установа "Центр 

комплексної 

реабілітації для дітей з 

інвалідністю Промінь" 

член 

Політичної 

партії 

"УКРАЇНСЬК

А СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА

" 

Вінницька 

обл. 

Вінницький 

р-н м. 

Вінниця  

7 
три тисячі 

п'ятсот сорок вісім 
3548 

Вінницька 

обласна 

організація 

Політичної партії 

"УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА" 

35 

Шевчук 

Олександр 

Петрович 

23.06.1962 вища 
Директор ТОВ 

"Агробуд" 
безпартійний 

Вінницька 

обл. 

Вінницький 

р-н смт 

Оратів  

7 
три тисячі двісті 

тридцять три 
3233 

Вінницька 

обласна 

організація 

Політичної партії 

"УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА" 



 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

власне ім’я (усі 

власні імена), 

по батькові (за 

наявності) 

обраного 

депутата 

Рік 

місяць 

день 

народже

ння 

Освіт

а 

Посада 

(заняття), місце 

роботи 

Партійність 
Місце 

проживання 

Тери

торіа

льни

й 

вибо

рчий 

окру

г,  у 

яком

у 

обра

ний 

депут

ат 

Кількість голосів 

виборців, які 

підтримали кандидата 

в депутати, включеного 

до територіального 

виборчого списку 

кандидатів у депутати  

від місцевої організації 

політичної партії 

Назва місцевої 

організації 

політичної 

партії,  

від якої обрано 

депутата 

прописом 
цифр

ами 
 

36 

Підгорняк 

Олександр 

Олександрович 

27.11.1972 вища 
ФОП Підгорняк О. 

О. 
безпартійний 

Вінницька 

обл. 

Вінницький 

р-н с. 

Зарванці  

7 
дві тисячі вісімсот 

двадцять дев'ять 
2829 

Вінницька 

обласна 

організація 

Політичної партії 

"УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА" 

37 

Якубовський 

Сергій 

Олександрович 

16.03.1969 вища 

Директор КУ 

"Обласний пансіонат 

для осіб з 

інвалідністю та осіб 

похилого віку" 

безпартійний 

Вінницька 

обл. 

Вінницький 

р-н с. 

Комарів  

8 
дві тисячі вісімсот 

вісімдесят п'ять 
2885 

Вінницька 

обласна 

організація 

Політичної партії 

"УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА" 

38 

Прідолоба 

Володимир 

Михайлович 

03.11.1987 вища 

Директор, заступник 

директора з 

комерційних питань 

ТОВ "ДЕГРАН" ТОВ 

"Демидівський граніт" 

член 

Політичної 

партії 

"УКРАЇНСЬК

А СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА

" 

Вінницька 

обл. 

Жмеринськи

й р-н с. 

Могилівка  

8 
дві тисячі двісті 

сімдесят два 
2272 

Вінницька 

обласна 

організація 

Політичної партії 

"УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА" 



 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

власне ім’я (усі 

власні імена), 

по батькові (за 

наявності) 

обраного 

депутата 

Рік 

місяць 

день 

народже

ння 

Освіт

а 

Посада 

(заняття), місце 

роботи 

Партійність 
Місце 

проживання 

Тери

торіа

льни

й 

вибо

рчий 

окру

г,  у 

яком

у 

обра

ний 

депут

ат 

Кількість голосів 

виборців, які 

підтримали кандидата 

в депутати, включеного 

до територіального 

виборчого списку 

кандидатів у депутати  

від місцевої організації 

політичної партії 

Назва місцевої 

організації 

політичної 

партії,  

від якої обрано 

депутата 

прописом 
цифр

ами 
 

39 
Пиндус Василь 

Васильович 
24.12.1962 вища 

Директор 

Іллінецький 

державний аграрний 

коледж 

безпартійний 

Вінницька 

обл. 

Гайсинський 

р-н м. Іллінці  

8 
дві тисячі 

п'ятдесят два 
2052 

Вінницька 

обласна 

організація 

Політичної партії 

"УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА" 

40 

Скальський 

Владислав 

Володимирович 

18.01.1976 вища 
Тимчасово не 

працює 
безпартійний 

Вінницька 

обл. м. 

Вінниця  

9 

чотири тисячі 

п'ятсот тридцять 

дев'ять 

4539 

Вінницька 

обласна 

організація 

Політичної партії 

"УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА" 

41 
Замкова Наталія 

Леонідівна 
28.04.1976 вища 

Директор ВТЕІ 

КНТЕУ 
безпартійна 

Вінницька 

обл. м. 

Вінниця  

9 
три тисячі двісті 

дев'яносто вісім 
3298 

Вінницька 

обласна 

організація 

Політичної партії 

"УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА" 



 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

власне ім’я (усі 

власні імена), 

по батькові (за 

наявності) 

обраного 

депутата 

Рік 

місяць 

день 

народже

ння 

Освіт

а 

Посада 

(заняття), місце 

роботи 

Партійність 
Місце 

проживання 

Тери

торіа

льни

й 

вибо

рчий 

окру

г,  у 

яком

у 

обра

ний 

депут

ат 

Кількість голосів 

виборців, які 

підтримали кандидата 

в депутати, включеного 

до територіального 

виборчого списку 

кандидатів у депутати  

від місцевої організації 

політичної партії 

Назва місцевої 

організації 

політичної 

партії,  

від якої обрано 

депутата 

прописом 
цифр

ами 
 

42 

Форманюк 

Микола 

Вікторович 

02.04.1965 вища 

Заступник міського 

голови Вінницька 

міська рада 

безпартійний 

Вінницька 

обл. 

Вінницький 

р-н м. 

Вінниця  

9 
три тисячі 

двадцять п'ять 
3025 

Вінницька 

обласна 

організація 

Політичної партії 

"УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА" 

43 
Ткачук Геннадій 

Віталійович 
27.08.1968 вища 

Фінансовий 

директор ТОВ фірма 

"ЛЯГіК" 

безпартійний 

Вінницька 

обл. м. 

Вінниця  

9 
дві тисячі двісті 

сімдесят два 
2272 

Вінницька 

обласна 

організація 

Політичної партії 

"УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА" 

44 
Чаленко Дмитро 

Андрійович 
01.07.1974 вища 

Голова правління  

ПАТ "Вінницький 

олійножировий 

комбінат" 

безпартійний 

Вінницька 

обл. 

Вінницький 

р-н м. 

Вінниця  

10 

чотири тисячі 

п'ятсот вісімдесят 

один 

4581 

Вінницька 

обласна 

організація 

Політичної партії 

"УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА" 



 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

власне ім’я (усі 

власні імена), 

по батькові (за 

наявності) 

обраного 

депутата 

Рік 

місяць 

день 

народже

ння 

Освіт

а 

Посада 

(заняття), місце 

роботи 

Партійність 
Місце 

проживання 

Тери

торіа

льни

й 

вибо

рчий 

окру

г,  у 

яком

у 

обра

ний 

депут

ат 

Кількість голосів 

виборців, які 

підтримали кандидата 

в депутати, включеного 

до територіального 

виборчого списку 

кандидатів у депутати  

від місцевої організації 

політичної партії 

Назва місцевої 

організації 

політичної 

партії,  

від якої обрано 

депутата 

прописом 
цифр

ами 
 

45 
Кривешко Сергій 

Сергійович 
25.12.1975 вища 

Директор ПП АТП 

"Кривешко", ПП 

"ДивоПан" 

безпартійний 

Вінницька 

обл. 

Вінницький 

р-н с. 

Вінницькі 

Хутори  

10 
три тисячі 

вісімсот сім 
3807 

Вінницька 

обласна 

організація 

Політичної партії 

"УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА" 

46 
Івасюк Ігор 

Дмитрович 
24.08.1967 вища 

Заступник голови  

Вінницька ОДА 
безпартійний 

Вінницька 

обл. 

Вінницький 

р-н м. 

Вінниця  

10 

три тисячі 

чотириста 

п'ятдесят сім 

3457 

Вінницька 

обласна 

організація 

Політичної партії 

"УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА" 

47 

Ваколюк 

Людмила 

Євгенівна 

14.10.1971 вища ФОП Ваколюк Л. Є. безпартійна 

Вінницька 

обл. 

Вінницький 

р-н м. 

Вінниця  

10 
три тисячі 

сімдесят сім 
3077 

Вінницька 

обласна 

організація 

Політичної партії 

"УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА" 



 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

власне ім’я (усі 

власні імена), 

по батькові (за 

наявності) 

обраного 

депутата 

Рік 

місяць 

день 

народже

ння 

Освіт

а 

Посада 

(заняття), місце 

роботи 

Партійність 
Місце 

проживання 

Тери

торіа

льни

й 

вибо

рчий 

окру

г,  у 

яком

у 

обра

ний 

депут

ат 

Кількість голосів 

виборців, які 

підтримали кандидата 

в депутати, включеного 

до територіального 

виборчого списку 

кандидатів у депутати  

від місцевої організації 

політичної партії 

Назва місцевої 

організації 

політичної 

партії,  

від якої обрано 

депутата 

прописом 
цифр

ами 
 

48 
Цимбал Інна 

Володимирівна 
29.06.1972 вища 

Начальник відділу 

освіти Відділ освіти 

Жмеринської 

районної державної 

адміністрації  

безпартійна 

Вінницької 

обл. 

Жмеринськи

й р-н м. 

Жмеринка  

2 
одна тисяча двісті 

сімдесят сім 
1277 

Вінницька 

обласна 

організація 

ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ "СЛУГА 

НАРОДУ" 

49 

Нарожна 

Мар'яна 

Олександрівна 

25.02.1986 вища 

Помічник-

консультант 

Народного депутата 

України Кучера М. І. 

Апарат Верховної 

Ради України 

безпартійна 

Вінницька 

обл. 

Ладижинськи

й р-н м. 

Ладижин  

3 
сімсот шістдесят 

один 
761 

Вінницька 

обласна 

організація 

ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ "СЛУГА 

НАРОДУ" 



 

 

 

Кількість мандатів, які підлягають розподілу в єдиному 

багатомандатному виборчому окрузі, визначена відповідно до частини 

першої статті 260 Кодексу
1* 

двадцять дев'ять 

  29 

(прописом)
   (цифрами) 

 

 

Загальна кількість невикористаних голосів виборців, поданих у єдиному багатомандатному 

виборчому окрузі на підтримку єдиного виборчого списку від кожної місцевої організації 

політичної партії, яка бере участь у розподілі мандатів, визначена відповідно до частини другої 

статті 260 Кодексу: 

 

 

№ 

з/п 

Назва місцевої організації політичної партії 

(у порядку розміщення у виборчому бюлетені) 

Загальна кількість 

невикористаних голосів виборців, 

поданих у єдиному 

багатомандатному виборчому 

окрузі  

на підтримку єдиного виборчого 

списку кандидатів від  місцевої 

організації політичної партії,  

яка бере участь у розподілі 

мандатів 
(цифрами) 

1 
Вінницька обласна організація Всеукраїнського 

об’єднання "Батьківщина" 
19030 

2 
Вінницька територіальна організація Політичної партії 

"Європейська солідарність" 
28027 

3 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ" 
24362 

4 
Вінницька регіональна організація Політичної партії 

"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" 
30214 

5 
Вінницька обласна організація Політичної партії 

"УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" 
19887 

6 
Вінницька обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

"СЛУГА НАРОДУ" 
25843 

 

 

Кількість депутатських мандатів, отриманих кандидатами в депутати, включеними до 

єдиного виборчого списку від кожної місцевої організації політичної партії, яка бере участь 

у розподілі мандатів: 

 

                                           

 



Стор. №___ 

Протокол.docx 

№ 

з/п 

Назва місцевої організації політичної партії 

(у порядку розміщення у виборчому бюлетені) 

Кількість 

депутатських 

мандатів, які 

гарантовано 

отримує 

місцева 

організація 

політичної 

партії 

Кількість 

депутатських 

мандатів, 

отриманих 

кандидатами  

в депутати, 

включеними до 

єдиного виборчого 

списку кандидатів у 

депутати від 

місцевої організації 

політичної партії, 

яка бере участь у 

розподілі 

депутатських 

мандатів 

1 
Вінницька обласна організація Всеукраїнського 

об’єднання "Батьківщина" 
1 4 

2 
Вінницька територіальна організація Політичної партії 

"Європейська солідарність" 
1 5 

3 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ" 
1 5 

4 
Вінницька регіональна організація Політичної партії 

"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" 
1 6 

5 
Вінницька обласна організація Політичної партії 

"УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" 
1 4 

6 
Вінницька обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

"СЛУГА НАРОДУ" 
1 5 

 

 

 



 

 

Депутатами в єдиному багатомандатному виборчому окрузі за єдиними виборчими списками місцевих організацій політичних партій 

обрано: 

 

№ 

з/

п 

Прізвище, 

власне ім’я  

(усі власні 

імена), по 

батькові (за 

наявності) 

обраного 

депутата 

Рік місяць 

день 

народженн

я 

Освіт

а 

Посада 

(заняття), місце 

роботи 

Партійність Місце проживання 

Кількість голосів 

виборців, які 

підтримали кандидата 

в депутати, 

включеного до 

територіального 

виборчого списку 

кандидатів у депутати  

від місцевої організації 

політичної партії 

Назва 

місцевої 

організації 

політичної 

партії,  

від якої 

обрано 

депутата 

прописом цифрам

и 
 

1 
Мейдич Олег 

Леонідович 
24.11.1970 вища 

Народний депутат 

України Верховна 

Рада України 

член 

політичної 

партії 

Всеукраїнське 

об’єднання 

"Батьківщина" 

Вінницька обл. 

Вінницький р-н м. 

Вінниця  

Перший 

кандидат 
___ 

Вінницька 

обласна 

організація 

Всеукраїнськог

о об’єднання 

"Батьківщина" 

2 
Ткач Анатолій 

Олексійович 
29.04.1970 вища 

Директор 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

"Калинівський 

маслосир завод" 

член 

політичної 

партії 

Всеукраїнське 

об’єднання 

"Батьківщина" 

Вінницька обл. 

Вінницький р-н м. 

Вінниця  

шістсот 

сімдесят 

один 

671 

Вінницька 

обласна 

організація 

Всеукраїнськог

о об’єднання 

"Батьківщина" 

3 

Олійник 

Сергій 

Олександрови

ч 

22.02.1982 вища 
Тимчасово не 

працює 

член 

політичної 

партії 

Всеукраїнське 

об’єднання 

"Батьківщина" 

Вінницька обл. 

Вінницький р-н м. 

Вінниця  

вісімсот 

шістдесят 

шість 

866 

Вінницька 

обласна 

організація 

Всеукраїнськог

о об’єднання 

"Батьківщина" 



 

 

№ 

з/

п 

Прізвище, 

власне ім’я  

(усі власні 

імена), по 

батькові (за 

наявності) 

обраного 

депутата 

Рік місяць 

день 

народженн

я 

Освіт

а 

Посада 

(заняття), місце 

роботи 

Партійність Місце проживання 

Кількість голосів 

виборців, які 

підтримали кандидата 

в депутати, 

включеного до 

територіального 

виборчого списку 

кандидатів у депутати  

від місцевої організації 

політичної партії 

Назва 

місцевої 

організації 

політичної 

партії,  

від якої 

обрано 

депутата 

прописом цифрам

и 
 

4 

Сандул 

Наталя 

Миколаївна 

22.04.1984 вища 

Регіональний 

менеджер 

Товариство 

"Протект" 

член 

політичної 

партії 

Всеукраїнське 

об’єднання 

"Батьківщина" 

Вінницька обл. 

Вінницький р-н м. 

Вінниця  

одна тисяча 

сімдесят 

дев'ять 

1079 

Вінницька 

обласна 

організація 

Всеукраїнськог

о об’єднання 

"Батьківщина" 

5 
Коник Денис 

Вікторович 
17.10.1982 вища 

Тимчасово не 

працює 

член 

політичної 

партії 

Всеукраїнське 

об’єднання 

"Батьківщина" 

Вінницька обл. 

Вінницький р-н м. 

Вінниця  

чотириста 

тридцять 
430 

Вінницька 

обласна 

організація 

Всеукраїнськог

о об’єднання 

"Батьківщина" 

6 
Гижко Андрій 

Петрович 
27.06.1978 вища 

Проректор з 

інноваційної 

діяльності та 

розвитку 

інфраструктури 

ДоНУ ім. Стуса 

член 

Політичної 

партії 

"Європейська 

солідарність" 

Вінницька обл. 

Вінницький р-н с. 

Березино  

Перший 

кандидат 
___ 

Вінницька 

територіальна 

організація 

Політичної 

партії 

"Європейська 

солідарність" 



 

 

№ 

з/

п 

Прізвище, 

власне ім’я  

(усі власні 

імена), по 

батькові (за 

наявності) 

обраного 

депутата 

Рік місяць 

день 

народженн

я 

Освіт

а 

Посада 

(заняття), місце 

роботи 

Партійність Місце проживання 

Кількість голосів 

виборців, які 

підтримали кандидата 

в депутати, 

включеного до 

територіального 

виборчого списку 

кандидатів у депутати  

від місцевої організації 

політичної партії 

Назва 

місцевої 

організації 

політичної 

партії,  

від якої 

обрано 

депутата 

прописом цифрам

и 
 

7 
Спориш Іван 

Дмитрович 
08.07.1959 вища 

Директор Приватне 

сільськогосподарськ

е підприємство 

"Перемога" 

безпартійний 

Вінницька обл. 

Тульчинський р-н с. 

Високе  

одна тисяча 

двісті сорок 

п'ять 

1245 

Вінницька 

територіальна 

організація 

Політичної 

партії 

"Європейська 

солідарність" 

8 
Мельничук 

Іван Іванович 
08.02.1969 вища ФОП 

член 

Політичної 

партії 

"Європейська 

солідарність" 

Вінницька обл. 

Вінницький р-н с. 

Дяківці  

одна тисяча 

вісімдесят 

сім 

1087 

Вінницька 

територіальна 

організація 

Політичної 

партії 

"Європейська 

солідарність" 

9 

Верлан-

Кульшенко 

Олена 

Олександрівна 

26.10.1969 вища 

Викладач кафедри 

патологічної 

анатомії, судової 

медицини та права 

ВНМУ ім. М. І. 

Пирогова 

безпартійна 

Вінницька обл. 

Вінницький р-н м. 

Вінниця  

одна тисяча 

вісімдесят 

шість 

1086 

Вінницька 

територіальна 

організація 

Політичної 

партії 

"Європейська 

солідарність" 



 

 

№ 

з/

п 

Прізвище, 

власне ім’я  

(усі власні 

імена), по 

батькові (за 

наявності) 

обраного 

депутата 

Рік місяць 

день 

народженн

я 

Освіт

а 

Посада 

(заняття), місце 

роботи 

Партійність Місце проживання 

Кількість голосів 

виборців, які 

підтримали кандидата 

в депутати, 

включеного до 

територіального 

виборчого списку 

кандидатів у депутати  

від місцевої організації 

політичної партії 

Назва 

місцевої 

організації 

політичної 

партії,  

від якої 

обрано 

депутата 

прописом цифрам

и 
 

10 

Вельган 

Валентина 

Михайлівна 

26.10.1969 вища ФОП безпартійна 

Вінницька обл. 

Жмеринський р-н м. 

Шаргород  

одна тисяча 

двадцять 

дев'ять 

1029 

Вінницька 

територіальна 

організація 

Політичної 

партії 

"Європейська 

солідарність" 

11 

Чернега 

Ярослав 

Анатолійович 

17.01.1978 вища 

Заступник керівника 

секретаріату 

Вінницька 

територіальна 

організація 

Політичної партії 

"Європейська 

Солідарність" 

член 

Політичної 

партії 

"Європейська 

солідарність" 

Вінницька обл. 

Вінницький р-н м. 

Вінниця  

одна тисяча 

дванадцять 
1012 

Вінницька 

територіальна 

організація 

Політичної 

партії 

"Європейська 

солідарність" 

12 

Юрчишин 

Петро 

Васильович 

13.07.1958 вища 

Народний депутат 

України Верховна 

Рада України 

член 

ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ "ЗА 

МАЙБУТНЄ" 

Вінницька обл. м. 

Хмільник  

Перший 

кандидат 
___ 

ВІННИЦЬКА 

ОБЛАСНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ "ЗА 

МАЙБУТНЄ" 



 

 

№ 

з/

п 

Прізвище, 

власне ім’я  

(усі власні 

імена), по 

батькові (за 

наявності) 

обраного 

депутата 

Рік місяць 

день 

народженн

я 

Освіт

а 

Посада 

(заняття), місце 

роботи 

Партійність Місце проживання 

Кількість голосів 

виборців, які 

підтримали кандидата 

в депутати, 

включеного до 

територіального 

виборчого списку 

кандидатів у депутати  

від місцевої організації 

політичної партії 

Назва 

місцевої 

організації 

політичної 

партії,  

від якої 

обрано 

депутата 

прописом цифрам

и 
 

13 
Гатауллін Ірек 

Фархатович 
25.01.1953 вища 

Президент 

Асоціація 

футболістів-

професіоналів 

України 

безпартійний 
Вінницька обл. м. 

Вінниця  

вісімсот 

вісімдесят 

п'ять 

885 

ВІННИЦЬКА 

ОБЛАСНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ "ЗА 

МАЙБУТНЄ" 

14 
Ярова Галина 

Григорівна 
26.09.1967 вища 

Директор ЗЗСО с. 

Дружелюбівка 
безпартійна 

Вінницька обл. 

Калинівський р-н с. 

Дружелюбівка  

дев'ятсот 

п'ятдесят 

сім 

957 

ВІННИЦЬКА 

ОБЛАСНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ "ЗА 

МАЙБУТНЄ" 

15 
Гуцол Сергій 

Віталійович 
08.01.1979 вища 

Директор ТОВ 

"АГРОФАЙВ 

Україна" 

безпартійний 

Вінницька обл. 

Вінницький р-н с. 

Агрономічне  

двісті 

вісімдесят 

три 

283 

ВІННИЦЬКА 

ОБЛАСНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ "ЗА 

МАЙБУТНЄ" 



 

 

№ 

з/

п 

Прізвище, 

власне ім’я  

(усі власні 

імена), по 

батькові (за 

наявності) 

обраного 

депутата 

Рік місяць 

день 

народженн

я 

Освіт

а 

Посада 

(заняття), місце 

роботи 

Партійність Місце проживання 

Кількість голосів 

виборців, які 

підтримали кандидата 

в депутати, 

включеного до 

територіального 

виборчого списку 

кандидатів у депутати  

від місцевої організації 

політичної партії 

Назва 

місцевої 

організації 

політичної 

партії,  

від якої 

обрано 

депутата 

прописом цифрам

и 
 

16 

Терещук 

Руслан 

Васильович 

02.11.1987 вища ФОП Терещук Р. В. безпартійний 

Вінницька обл. 

Хмільницький р-н м. 

Хмільник  

сімсот 

дев'ять 
709 

ВІННИЦЬКА 

ОБЛАСНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ "ЗА 

МАЙБУТНЄ" 

17 

Кубряк 

Олександр 

Васильович 

20.04.1971 вища ФОП Кубряк О. В. безпартійний 
Вінницька обл. м. 

Хмільник  

шістсот 

тридцять 

п'ять 

635 

ВІННИЦЬКА 

ОБЛАСНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ "ЗА 

МАЙБУТНЄ" 

18 
Кісільов Ігор 

Петрович 
02.12.1984 вища 

Народний депутат 

України Верховна 

Рада України 

член 

Політичної 

партії 

"ОПОЗИЦІЙН

А 

ПЛАТФОРМА 

– ЗА ЖИТТЯ" 

м. Київ  
Перший 

кандидат 
___ 

Вінницька 

регіональна 

організація 

Політичної 

партії 

"ОПОЗИЦІЙН

А 

ПЛАТФОРМА 

– ЗА ЖИТТЯ" 



 

 

№ 

з/

п 

Прізвище, 

власне ім’я  

(усі власні 

імена), по 

батькові (за 

наявності) 

обраного 

депутата 

Рік місяць 

день 

народженн

я 

Освіт

а 

Посада 

(заняття), місце 

роботи 

Партійність Місце проживання 

Кількість голосів 

виборців, які 

підтримали кандидата 

в депутати, 

включеного до 

територіального 

виборчого списку 

кандидатів у депутати  

від місцевої організації 

політичної партії 

Назва 

місцевої 

організації 

політичної 

партії,  

від якої 

обрано 

депутата 

прописом цифрам

и 
 

19 
Костюк Вадим 

Анатолійович 
01.03.1986 вища 

Тимчасово не 

працює 

член 

Політичної 

партії 

"ОПОЗИЦІЙН

А 

ПЛАТФОРМА 

– ЗА ЖИТТЯ" 

Вінницька обл. м. 

Калинівка  

одна тисяча 

сто 

вісімдесят 

вісім 

1188 

Вінницька 

регіональна 

організація 

Політичної 

партії 

"ОПОЗИЦІЙН

А 

ПЛАТФОРМА 

– ЗА ЖИТТЯ" 

20 
Ткачук Сергій 

Геннадійович 
06.04.1992 вища 

Заступник 

начальника відділу 

Закарпатська 

митниця Державної 

митної служби 

України 

безпартійний 

Вінницька обл. 

Вінницький р-н с. 

Сокиринці  

одна тисяча 

шістсот 

сорок п'ять 

1645 

Вінницька 

регіональна 

організація 

Політичної 

партії 

"ОПОЗИЦІЙН

А 

ПЛАТФОРМА 

– ЗА ЖИТТЯ" 



 

 

№ 

з/

п 

Прізвище, 

власне ім’я  

(усі власні 

імена), по 

батькові (за 

наявності) 

обраного 

депутата 

Рік місяць 

день 

народженн

я 

Освіт

а 

Посада 

(заняття), місце 

роботи 

Партійність Місце проживання 

Кількість голосів 

виборців, які 

підтримали кандидата 

в депутати, 

включеного до 

територіального 

виборчого списку 

кандидатів у депутати  

від місцевої організації 

політичної партії 

Назва 

місцевої 

організації 

політичної 

партії,  

від якої 

обрано 

депутата 

прописом цифрам

и 
 

21 

Літвінчук 

Вікторія 

Василівна 

22.06.1983 вища 

Заступник 

директора ТОВ 

"Грандлітоїл" 

безпартійна 

Вінницька обл. 

Вінницький р-н м. 

Вінниця  

триста 

сімдесят 
370 

Вінницька 

регіональна 

організація 

Політичної 

партії 

"ОПОЗИЦІЙН

А 

ПЛАТФОРМА 

– ЗА ЖИТТЯ" 

22 

Волкова 

Наталія 

Едуардівна 

25.01.1998 вища 
Директор ТОВ 

"СТИЛЬ Д" 

член 

ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ 

"ОПОЗИЦІЙН

А 

ПЛАТФОРМА 

– ЗА ЖИТТЯ" 

Вінницька обл. 

Хмільницький р-н м. 

Калинівка 

двісті 

одинадцять 
211 

Вінницька 

регіональна 

організація 

Політичної 

партії 

"ОПОЗИЦІЙН

А 

ПЛАТФОРМА 

– ЗА ЖИТТЯ" 



 

 

№ 

з/

п 

Прізвище, 

власне ім’я  

(усі власні 

імена), по 

батькові (за 

наявності) 

обраного 

депутата 

Рік місяць 

день 

народженн

я 

Освіт

а 

Посада 

(заняття), місце 

роботи 

Партійність Місце проживання 

Кількість голосів 

виборців, які 

підтримали кандидата 

в депутати, 

включеного до 

територіального 

виборчого списку 

кандидатів у депутати  

від місцевої організації 

політичної партії 

Назва 

місцевої 

організації 

політичної 

партії,  

від якої 

обрано 

депутата 

прописом цифрам

и 
 

23 

Шевченко 

Олег 

Анатолійович 

02.11.1983 вища 

Начальник 

підрозділу ГК 

"Торгтехніка" 

член 

Політичної 

партії 

"ОПОЗИЦІЙН

А 

ПЛАТФОРМА 

– ЗА ЖИТТЯ" 

Вінницька обл. 

Вінницький р-н с. 

Вінницькі Хутори  

шістсот 

тринадцять 
613 

Вінницька 

регіональна 

організація 

Політичної 

партії 

"ОПОЗИЦІЙН

А 

ПЛАТФОРМА 

– ЗА ЖИТТЯ" 

24 

Рудович 

Андрій 

Анатолійович 

19.02.1985 вища 
Юрист ТОВ "Золоте 

руно" 

член 

Політичної 

партії 

"ОПОЗИЦІЙН

А 

ПЛАТФОРМА 

– ЗА ЖИТТЯ" 

Вінницька обл. 

Могилів-Подільський 

р-н м. Могилів-

Подільський  

сімсот 

п'ятдесят 

чотири 

754 

Вінницька 

регіональна 

організація 

Політичної 

партії 

"ОПОЗИЦІЙН

А 

ПЛАТФОРМА 

– ЗА ЖИТТЯ" 



 

 

№ 

з/

п 

Прізвище, 

власне ім’я  

(усі власні 

імена), по 

батькові (за 

наявності) 

обраного 

депутата 

Рік місяць 

день 

народженн

я 

Освіт

а 

Посада 

(заняття), місце 

роботи 

Партійність Місце проживання 

Кількість голосів 

виборців, які 

підтримали кандидата 

в депутати, 

включеного до 

територіального 

виборчого списку 

кандидатів у депутати  

від місцевої організації 

політичної партії 

Назва 

місцевої 

організації 

політичної 

партії,  

від якої 

обрано 

депутата 

прописом цифрам

и 
 

25 

Якубович 

Галина 

Анатоліївна 

08.08.1974 вища 

Заступник міського 

голови Вінницька 

міська рада 

безпартійна 
Вінницька обл. м. 

Вінниця  

Перший 

кандидат 
___ 

Вінницька 

обласна 

організація 

Політичної 

партії 

"УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА" 

26 

Побережна 

Тетяна 

Іванівна 

19.05.1974 вища 

Голова Вінницька 

обласна організація 

професійної спілки 

працівників 

культури 

безпартійна 
Вінницька обл. м. 

Вінниця  

одна тисяча 

шістсот 

дев'яносто 

два 

1692 

Вінницька 

обласна 

організація 

Політичної 

партії 

"УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА" 



 

 

№ 

з/

п 

Прізвище, 

власне ім’я  

(усі власні 

імена), по 

батькові (за 

наявності) 

обраного 

депутата 

Рік місяць 

день 

народженн

я 

Освіт

а 

Посада 

(заняття), місце 

роботи 

Партійність Місце проживання 

Кількість голосів 

виборців, які 

підтримали кандидата 

в депутати, 

включеного до 

територіального 

виборчого списку 

кандидатів у депутати  

від місцевої організації 

політичної партії 

Назва 

місцевої 

організації 

політичної 

партії,  

від якої 

обрано 

депутата 

прописом цифрам

и 
 

27 

Ковальов 

Андрій 

Євгенійович 

24.01.1977 вища 

Радник 

генерального 

директора АТ 

"Вінниця 

обленерго" 

безпартійний 
Вінницька обл. м. 

Вінниця  

дві тисячі 

двісті вісім 
2208 

Вінницька 

обласна 

організація 

Політичної 

партії 

"УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА" 

28 

Крижанівськи

й Анатолій 

Іванович 

02.08.1982 вища 

Селищний голова 

Вендичанська 

селищна рада 

член 

Політичної 

партії 

"УКРАЇНСЬК

А СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА" 

Вінницька обл. 

Могилів-Подільський 

р-н смт Вендичани  

одна тисяча 

чотириста 

сорок 

чотири 

1444 

Вінницька 

обласна 

організація 

Політичної 

партії 

"УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА" 



 

 

№ 

з/

п 

Прізвище, 

власне ім’я  

(усі власні 

імена), по 

батькові (за 

наявності) 

обраного 

депутата 

Рік місяць 

день 

народженн

я 

Освіт

а 

Посада 

(заняття), місце 

роботи 

Партійність Місце проживання 

Кількість голосів 

виборців, які 

підтримали кандидата 

в депутати, 

включеного до 

територіального 

виборчого списку 

кандидатів у депутати  

від місцевої організації 

політичної партії 

Назва 

місцевої 

організації 

політичної 

партії,  

від якої 

обрано 

депутата 

прописом цифрам

и 
 

29 

Мілієнко 

Олена 

Анатоліївна 

22.04.1989 вища 

Керівник апарату, 

доцент кафедри 

Апарат сьомого 

апеляційного 

адміністративного 

суду, кафедра теорії 

та історії держави і 

права та 

адміністративного 

права ДоНУ ім. 

Василя Стуса 

безпартійна 

Вінницька обл. 

Вінницький р-н с. 

Агрономічне  

шістсот 

двадцять 

чотири 

624 

Вінницька 

обласна 

організація 

Політичної 

партії 

"УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА" 

30 

Мазуренко 

Володимир 

Васильович 

24.01.1959 вища 
Пілот ДП 

"Антонов" 
безпартійний 

Вінницька обл. 

Вінницький р-н м. 

Вінниця  

Перший 

кандидат 
___ 

Вінницька 

обласна 

організація 

ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ 

"СЛУГА 

НАРОДУ" 



 

 

№ 

з/

п 

Прізвище, 

власне ім’я  

(усі власні 

імена), по 

батькові (за 

наявності) 

обраного 

депутата 

Рік місяць 

день 

народженн

я 

Освіт

а 

Посада 

(заняття), місце 

роботи 

Партійність Місце проживання 

Кількість голосів 

виборців, які 

підтримали кандидата 

в депутати, 

включеного до 

територіального 

виборчого списку 

кандидатів у депутати  

від місцевої організації 

політичної партії 

Назва 

місцевої 

організації 

політичної 

партії,  

від якої 

обрано 

депутата 

прописом цифрам

и 
 

31 

Заболотна 

Наталя 

Михайлівна 

19.08.1980 вища 

Перший заступник 

голови Вінницької 

обласної державної 

адміністрації 

Вінницька обласна 

державна 

адміністрація 

безпартійна 
Вінницька обл. м. 

Вінниця  

одна тисяча 

триста 

тридцять 

чотири 

1334 

Вінницька 

обласна 

організація 

ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ 

"СЛУГА 

НАРОДУ" 

32 

Каменщук 

Тетяна 

Дмитрівна 

30.07.1983 вища 

Кандидат 

педагогічних наук, 

директор, викладач 

кафедри психології, 

старший науковий 

співробітник 

Навчально-медичний 

центр психологічної 

служби системи 

освіти Вінницької 

області, КВНЗ 

"Вінницька академія 

неперервної освіти", 

Український НМЦ 

ППСР 

член 

ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ 

"СЛУГА 

НАРОДУ" 

Вінницька обл. 

Мурованокуриловецьки

й р-н смт Муровані 

Курилівці  

сто сорок 

дев'ять 
149 

Вінницька 

обласна 

організація 

ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ 

"СЛУГА 

НАРОДУ" 



 

 

№ 

з/

п 

Прізвище, 

власне ім’я  

(усі власні 

імена), по 

батькові (за 

наявності) 

обраного 

депутата 

Рік місяць 

день 

народженн

я 

Освіт

а 

Посада 

(заняття), місце 

роботи 

Партійність Місце проживання 

Кількість голосів 

виборців, які 

підтримали кандидата 

в депутати, 

включеного до 

територіального 

виборчого списку 

кандидатів у депутати  

від місцевої організації 

політичної партії 

Назва 

місцевої 

організації 

політичної 

партії,  

від якої 

обрано 

депутата 

прописом цифрам

и 
 

33 

Костюк 

Володимир 

Григорович 

04.07.1962 вища 

Лікар ортопед-

травматолог ТОВ 

медичний центр 

"Альтамедика" 

безпартійний 
Вінницька обл. м. 

Вінниця  

триста 

сімдесят 

два 

372 

Вінницька 

обласна 

організація 

ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ 

"СЛУГА 

НАРОДУ" 

34 

Шаповалов 

Євгеній 

Олегович 

30.04.1996 вища 

Всеукраїнська 

Асоціація органів 

місцевого 

самоврядування 

"Асоціація ОТГ" 

безпартійний 
Тернопільська обл. м. 

Тернопіль  

двісті 

тридцять 

чотири 

234 

Вінницька 

обласна 

організація 

ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ 

"СЛУГА 

НАРОДУ" 

35 
Урдзік Віталій 

Валерійович 
10.01.1980 вища 

Голова Тиврівської 

районної державної 

адміністрації  

Тиврівська районна 

державна 

адміністрація 

член 

ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ 

"СЛУГА 

НАРОДУ" 

Вінницька обл. 

Вінницький р-н с. 

Зарванці  

чотириста 

шістнадцят

ь 

416 

Вінницька 

обласна 

організація 

ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ 

"СЛУГА 

НАРОДУ" 

 



 

 

 


