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Про реєстрацію кандидатів на посаду міського голови м. Бердичів 
Бердичівського району, Житомирської області , висунутих на 
конференціях суб’єктів подання – відповідних територіальних 

організацій  політичних партій та шляхом самовисування 

 
22 вересня 2020 року до Бердичівської міської територіальної 

виборчої комісії Бердичівського району Житомирської області Левицький 
Роман Всеволодович особисто подав заяву про самовисування  та інші, 
визначені частиною другою статті 224 Виборчого кодексу України, 
документи для реєстрації кандидатом на посаду Бердичівського міського 
голови Житомирської області в єдиному одномандатному виборчому окрузі 
на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.  

22 вересня 2020 року до Бердичівської міської територіальної 
виборчої комісії Бердичівського району Житомирської області представник 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» Побережний Олексій 
Сергійович,  уповноважений на підставі довіреності від цієї організації партії, 
подав заяву та інші, визначені частиною першою статті 224 Виборчого 
кодексу України, документи для реєстрації Романського Ігора 
Васильовича -  кандидатом на посаду міського голови м. Бердичів 
Бердичівського району  Житомирської області на  місцевих  виборах 25 
жовтня 2020 року, висунутого зборами ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ 
ГРОЙСМАНА», що відбулися 18 вересня 2020 року.  

22 вересня 2020 року до Бердичівської міської територіальної 
виборчої комісії Бердичівського району Житомирської області Сенча 
Володимир Миколайович особисто подав заяву про самовисування  та інші, 
визначені частиною другою статті 224 Виборчого кодексу України, 
документи для реєстрації кандидатом на посаду Бердичівського міського 
голови Житомирської області в єдиному одномандатному виборчому окрузі 
на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. 



23 вересня 2020року до Бердичівської міської територіальної виборчої 
комісії Бердичівського району Житомирської області представник  
Житомирської обласної організації політичної партії «Пропозиція» 
Заремський Денис Едуардович, уповноважений на підставі довіреності від 
цієї організації партії, подав заяву та інші, визначені частиною першою статті 
224 Виборчого кодексу України, документи для реєстрації Орлюка Сергія 
Валерійовича -  кандидатом на посаду міського голови м. Бердичів 
Бердичівського району  Житомирської області на  місцевих  виборах 25 
жовтня 2020 року, висунутого зборами Житомирської обласної організації 
політичної партії «Пропозиція», що відбулися 18 вересня 2020 року.  

23 вересня 2020року до Бердичівської міської територіальної виборчої 
комісії Бердичівського району Житомирської області представниками 
Житомирської регіональною організацією Політичної Партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» Онуфрієнко Наталія 
Анатоліївна і Стародубцева Надія Ігорівна від цієї організації партії, подали 
заяву та інші, визначені частиною першою статті 224 Виборчого кодексу 
України, документи для реєстрації Онуфрієнко Наталії Анатоліївни -  
кандидатки на посаду міського голови м. Бердичів Бердичівського району  
Житомирської області на  місцевих  виборах 25 жовтня 2020 року, висунутої 
на конференції Житомирської регіональної організації Політичної Партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ», що відбулася 17 вересня 
2020 року. 

23 вересня 2020року до Бердичівської міської територіальної виборчої 
комісії Бердичівського району Житомирської області представник 
Житомирської обласної організації  ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА 
НАРОДУ» Демків Катерина Миколаївна, уповноважена на підставі 
довіреності від цієї організації партії, подала заяву та інші, визначені 
частиною першою статті 224 Виборчого кодексу України, документи для 
реєстрації Коляди Богдана Олександровича - кандидатом на посаду 
міського голови м. Бердичів Бердичівського району  Житомирської області 
на  місцевих  виборах 25 жовтня 2020 року, висунутого на конференції 
Житомирської обласної організації  ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА 
НАРОДУ»,  що відбулися 18 вересня 2020 року. 

24 вересня 2020року до Бердичівської міської територіальної виборчої 
комісії Бердичівського району Житомирської області представник 
Житомирської регіональної  організації  політичної партії «ПЕРЕМОГА 
ПАЛЬЧЕВСЬКОГО»  Сємьонов Віталій В’ячеславович , уповноважений на 
підставі довіреності від цієї організації партії, подав заяву та інші, визначені 
частиною першою статті 224 Виборчого кодексу України, документи для 
реєстрації Сємьонова Віталія В’ячеславовича -  кандидатом на посаду 
міського голови  м. Бердичів Бердичівського району  Житомирської області 
на  місцевих  виборах 25 жовтня 2020 року, висунутого на конференції 
Житомирської регіональної  організації  політичної партії «ПЕРЕМОГА 
ПАЛЬЧЕВСЬКОГО» , що відбулися 18 вересня 2020 року.  

24 вересня 2020 року до Бердичівської міської територіальної 
виборчої комісії Бердичівського району Житомирської області Синельников 
Вадим Федорович особисто подав заяву про самовисування  та інші, 



визначені частиною другою статті 224 Виборчого кодексу України, 
документи для реєстрації кандидатом на посаду Бердичівського міського 
голови Житомирської області в єдиному одномандатному виборчому окрузі 
на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року; 

24 вересня 2020року до Бердичівської міської територіальної виборчої 
комісії Бердичівського району Житомирської області представник 
Житомирської територіальної організації Політичної партії 
«Європейська Солідарність» Березовенко Віталій Петрович, 
уповноважений на підставі довіреності від цієї організації партії, подав заяву 
та інші, визначені частиною першою статті 224 Виборчого кодексу України, 
документи для реєстрації Березовенка Віталія Петровича -  кандидатом на 
посаду міського голови  м. Бердичів Бердичівського району  Житомирської 
області на  місцевих  виборах 25 жовтня 2020 року, висунутого на 
конференції Житомирської територіальної організації Політичної партії 
«Європейська Солідарність», що відбулися 17 вересня 2020 року.  

24 вересня 2020 року до Бердичівської міської територіальної 
виборчої комісії Бердичівського району Житомирської області Домбровська 
Тетяна Володимирівна особисто подала заяву про самовисування  та інші, 
визначені частиною другою статті 224 Виборчого кодексу України, 
документи для реєстрації кандидатом на посаду Бердичівського міського 
голови Житомирської області в єдиному одномандатному виборчому окрузі 
на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року; 

24 вересня 2020року до Бердичівської міської територіальної виборчої 
комісії Бердичівського району Житомирської області представник 
Житомирської обласної (крайової) організації Політичної партії 
«Народний Рух України», Лужанський Станіслав Іванович, уповноважений 
на підставі довіреності від цієї організації партії, подав заяву та інші, 
визначені частиною першою статті 224 Виборчого кодексу України, 
документи для реєстрації Лужанського Станіслава Івановича -  
кандидатом на посаду міського голови  м. Бердичів Бердичівського району  
Житомирської області на  місцевих  виборах 25 жовтня 2020 року, 
висунутого на конференції Житомирської обласної (крайової) організації  
Політичної партії  «Народний Рух України», що відбулися 19 вересня 2020 
року; 

24 вересня 2020року до Бердичівської міської територіальної виборчої 
комісії Бердичівського району Житомирської області представник  
Житомирської обласної організації Політичної партії «Радикальна 
партія Олега Ляшка»  Шелегон Юлія Юріївна, уповноважена на підставі 
довіреності від цієї організації партії, подала заяву та інші, визначені 
частиною першою статті 224 Виборчого кодексу України, документи для 
реєстрації Пишняка Олега Вікторовича -  кандидатом на посаду міського 
голови м. Бердичів Бердичівського району  Житомирської області на  
місцевих  виборах 25 жовтня 2020 року, висунутого на конференції  
Житомирською обласною організацією Політичної партії «Радикальна 
партія Олега Ляшка», що відбулися 21 вересня 2020 року.  



Враховуючи вищевказане, керуючись частиною 1 статті 224, статтями 
216-219, статтею 227  Виборчого кодексу України, Бердичівська міська 
територіальна виборча комісія Бердичівського району Житомирської області 

постановляє: 
 

1. Зареєструвати кандидатів на посаду міського голови м.Бердичів 
Бердичівського  району Житомирської області, висунутих в єдиному 
одномандатному виборчому окрузі:   

Левицького Романа Всеволодовича кандидатом на посаду 
Бердичівського міського голови, висунутого шляхом самовисування, в 
єдиному одномандатному виборчому окрузі; 

від ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» -  Романського 
Ігора Васильовича; 

Сенча Володимира Миколайовича кандидатом на посаду 
Бердичівського міського голови, висунутого шляхом самовисування, в 
єдиному одномандатному виборчому окрузі; 

від Житомирської обласної організації політичної партії 
«Пропозиція» - Орлюка Сергія Валерійовича; 

від Житомирської регіональнї організації Політичної Партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» - Онуфрієнко Наталію 
Анатоліївну; 

від Житомирської обласної організації  ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«СЛУГА НАРОДУ» - Коляду Богдана Олександровича; 

від Житомирської регіональної  організації  політичної партії 
«ПЕРЕМОГА ПАЛЬЧЕВСЬКОГО» - Сємьонова Віталія В’ячеславовича; 

Синельникова Вадима Федоровича,  кандидатом на посаду 
Бердичівського міського голови, висунутого шляхом самовисування, в 
єдиному одномандатному виборчому окрузі; 

від Житомирської територіальної організації Політичної партії 
«Європейська Солідарність» - Березовенка Віталія Петровича; 

Домбровську Тетяну Володимирівну кандидаткою на посаду 
Бердичівського міського голови, висунуту шляхом самовисування, в єдиному 
одномандатному виборчому окрузі; 

від Житомирської обласної (крайової) організації Політичної партії 
«Народний Рух України» - Лужанського Станіслава Івановича; 

від  Житомирської обласної організації Політичної партії 
«Радикальна партія Олега Ляшка»  - Пишняка Олега Вікторовича. 

2. Зареєструвати кандидатів на посаду міського голови м.Бердичів 
Бердичівського  району Житомирської області, висунутих шляхом 
самовисування в єдиному одномандатному виборчому окрузі:   

3. Видати не пізніше 28 вересня 2020 року посвідчення кандидата на 
посаду міського голови м. Бердичів Бердичівського району Житомирської 



області: Романському Ігору Васильовичу, Орлюку Сергію Валерійовичу, 
Коляді Богдану Олександровичу, Онуфрієнко Наталії Анатоліївні, 
Березовенку Віталію Петровичу, Сємьонову Віталію В’ячеславовичу, 
Левицькому Роману Всеволодовичу, Сенчі Володимиру Миколайовичу, 
Синельникову Вадиму Федоровичу, Домбровській Тетяні Володимирівні, 
Лужанському  Станіславу Івановичу, Пишняку Олегу Вікторовичу. 

4. Рішення про реєстрацію Романського Ігора Васильовича, Орлюка 
Сергія Валерійовича, Коляди Богдана Олександровича, Онуфрієнко Наталії 
Анатоліївни, Березовенко Віталія Петровича, Сємьонова Віталія 
В’ячеславовича, Левицького Романа Всеволодовича, Сенчі Володимира 
Миколайовича,  Синельникова Вадима Федоровича, Домбровської Тетяни 
Володимирівни, Лужанськомого  Станіслава Івановича, Пишняка Олега 
Вікторовича кандидатів на посаду Бердичівського міського голови, 
висунутих на зборах,  конференціях суб’єктів подання – відповідних 
територіальних організацій  політичних партій та шляхом самовисування, в 
єдиному одномандатному виборчому окрузі розмістити на стенді офіційних 
матеріалів комісії не пізніше 28 вересня 2020. 

5. Передати відомості щодо реєстрації Романського Ігора Васильовича, 
Орлюка Сергія Валерійовича, Коляду Богдана Олександровича, Онуфрієнко 
Наталії Анатоліївни, Березовенко Віталія Петровича, Сємьонова Віталія 
В’ячеславовича, Левицького Романа Всеволодовича, Сенчі Володимира 
Миколайовича,  Синельникова Вадима Федоровича, Домбровської Тетяни 
Володимирівни, Лужанського  Станіслава Івановича, Пишняка Олега 
Вікторовича кандидатів на посаду Бердичівського міського голови, 
висунутих на конференціях суб’єктів подання – відповідних територіальних 
організацій  політичних партій та шляхом самовисування, в єдиному 
одномандатному виборчому окрузі до Центральної виборчої комісії у 
порядку, встановленому частиною дев’ятою статті 229 Виборчого кодексу 
України.  
 

Голова Бердичівської 
міської територіальної 
виборчої комісії 
Бердичівського району 
Житомирської області 

    

 

 

О.І.Подгорчук 
  (підпис)  (прізвище та ініціали) 

Секретар Бердичівської 
міської територіальної 
виборчої комісії 
Бердичівського району 
Житомирської області 

  

 

  

 

 

Г.О.Світко 
  (підпис)  (прізвище та ініціали) 


