
Склад    

Нововолинської міської ради сьомого скликання    

   

Бадзюнь Богдан Миколайович приватний 

підприємець висунутий Нововолинською міською 

організацією 

партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» 

   

Бадзюнь Віталій Миколайович приватний 

підприємець висунутий Нововолинською міською 

організацією 

партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» 

   

Бадзюнь Олег Володимирович приватний 

 підприємець  висунутий 

Нововолинською міською організацією партії 

«Блок Петра Порошенка «Солідарність» 



   

Бінецький Сергій Миколайович приватний 

підприємець  висунутий Нововолинською міською 

організацією    політичної партії «Українське об'єднання 

патріотів – Укроп» 

   

Гоцка Олександр Іванович  

директор ТОВ «БРВ-Україна» 

висунутий Нововолинською міською партійною організацією  

політичної партії «Наш край» 

   

Гура Василь Васильович 

машиніст-гірник ВП шахта № 9 «НВ» ДП «Волиньвугілля» 

висунутий Нововолинською міською організацією 

Радикальної партії Олега Ляшка 



   

Дружук Павло Петрович    

пенсіонер     

висунутий Нововолинською міською організацією    

Всеукраїнського об'єднання «Свобода»    

   

Здига Алім Іванович приватний 

підприємець    висунутий  Нововолинською 

міською  організацією  політичної  партії 

«Об'єднання «Самопоміч» 

   

Карпач Микола Іларіонович 

пенсіонер 

висунутий Нововолинською міською організацією  

політичної партії «Українське об'єднання патріотів – Укроп» 



   

Киричук Вадим Анатолійович    

тимчасово не працює     

висунутий Нововолинською міською організацією    

Всеукраїнського об'єднання «Свобода»    

   

Климович Леонід Юрійович приватний підприємець   

висунутий Нововолинською міською організацією 

Радикальної партії Олега Ляшка 

   

Кравчук Наталія Олегівна 

викладач кафедри економіки та обліку господарської діяльності ННІЕМ 

ТНЕУ висунута  Нововолинською міською організацією  

політичної партії 

«Об'єднання «Самопоміч» 



   

Куриленко Віктор Петрович 

викладач кафедри фінансів господарської діяльності ННІЕМ ТНЕУ 

висунутий Нововолинською міською організацією  

політичної партії «Об'єднання «Самопоміч» 

   

Магомаєв Магомед Джамбулатович лікар 

Нововолинської ЦМЛ висунутий 

Нововолинською міською організацією  партії 

«Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» 

   

Мних  Валерій Михайлович                               

пенсіонер 

висунутий Нововолинською міською організацією 

партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» 



   

Мороз Юрій Костянтинович 

директор Нововолинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3    

висунутий Нововолинською міською організацією 

партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» 

   

Нагорний Андрій Євгенійович директор  

ТОВ «Завод «ПРОМЛИТ» висунутий Нововолинською 

міською партійною організацією політичної партії «Наш 

край» 

   

Ромашевський Віктор Іванович приватний 

підприємець висунутий Нововолинською міською 

організацією політичної партії «Громадянська 

позиція» 

    

    



    
Недищук  Назарій  Євгенійович 

приватний підприємець 

висунутий Нововолинською міською організацією  

політичної партії «Українське об'єднання патріотів – Укроп» 

    

    

    

                             Панафідіна Галина Михайлівна 

приватний підприємець, висунута Нововолинською міською 

організацією  партії «Всеукраїнське об'єднання 

«Батьківщина» 

    

    

    

    

    
Приступчук Олег Карлович 

приватний підприємець 

висунутий Нововолинською міською організацією  

політичної партії «Українське об'єднання патріотів – Укроп»    



    

Рожелюк Володимир Дмитрович 

депутат 

висунутий Нововолинською міською організацією 

партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» 

    

    

    

    
Семенюк Сергій Олександрович 

приватний підприємець 

висунутий Нововолинською міською організацією  

політичної партії «Громадянська позиція» 

     

    

    

    
Соловйов Руслан Олександрович 

гірник ВП шахта «Бужанська» ДП «Волиньвугілля» 

висунутий Нововолинською міською організацією 

політичної партії «Об'єднання «Самопоміч»    



   

Сторонський Андрій Миронович 

Перший заступник міського голови, секретар міської ради 

висунутий Нововолинською міською організацією 

партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» 

   

Танчев Павло Михайлович директор 

ВП шахта «Бужанська» ДП «Волиньвугілля»  висунутий 

Нововолинською міською організацією    політичної 

партії «Об'єднання «Самопоміч» 

   

Тарасенко Віктор Іванович 

пенсіонер 

висунутий Нововолинською міською організацією 

партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» 



    
Трофимчук Сергій Олексійович  директор 

Нововолинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7   висунутий 

Нововолинською міською організацією 

партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» 

 

    

    
Франчук Ірина Павлівна тимчасово не працює 

висунута Нововолинською міською 

організацією  Всеукраїнського об'єднання 

«Свобода» 

    

  

    

    

Чайка Олена Іванівна    

генеральний директор житлово-комунального об'єднання 

висунута Нововолинською міською організацією    

партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» 

    



    

    

   

Чорний Роман Степанович      декан 

Нововолинського відділу ТНЕУ  висунутий 

Нововолинською міською організацією 

Радикальної партії Олега Ляшка 

   

Шаповал Володимир Володимирович  

приватний підприємець висунутий 

Нововолинською міською організацією політичної 

партії «Громадянська позиція» 

   

Марчак Віктор Вікторович приватний 

підприємець висунутий Нововолинською міською 

організацією політичної партії «Українське об'єднання 

патріотів – Укроп» 



   

Білішук Іванна Сергіївна     
    головний редактор       

    каналу СТН ТзОВ "Нововолинське Телебачення   

    Телефонія Інтернет"       

    висунута Нововолинською міською організацією   

    Радикальної партії Олега Ляшка   


