
 
 
 

 
 

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ  
ПОСТАНОВА 

10 серпня 2012 року                      м. Київ                                               № 236 
 

Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених  
до виборчого списку Політичної партії Всеукраїнське об'єднання  

"Громада",  у загальнодержавному багатомандатному  
виборчому окрузі 

 
До Центральної виборчої комісії 7 серпня 2012 року надійшла заява Політичної партії 

Всеукраїнське об'єднання "Громада" разом з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у народні 
депутати України, висунутих 4 серпня 2012 року на Х З'їзді цієї партії та включених до виборчого 
списку кандидатів у народні депутати України від Політичної партії Всеукраїнське об'єднання 
"Громада", у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. 

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність 
вимогам Закону України "Про вибори народних депутатів України". 

Враховуючи викладене, відповідно до статей 9, 10, пункту 8 частини другої статті 30, частин 
першої, другої статті 52, частин першої, другої, пункту 1 частини третьої статті 53, частини першої 
статті 54, частини першої статті 56, частини першої статті 57, частин першої, другої, шостої, восьмої 
статті 58 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 - 13, 
пунктом 6 статті 19, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", 
Центральна виборча комісія ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Зареєструвати кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку 
Політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Громада",  у загальнодержавному багатомандатному 
виборчому окрузі згідно з додатком. 

2. Копію цієї постанови та посвідчення відповідних кандидатів у народні депутати України 
встановленої форми видати представнику Політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Громада" у 
Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу.  

3. Цю постанову оприлюднити в газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр" та на офіційному 
веб-сайті Центральної виборчої комісії. 

 
Заступник Голови Центральної виборчої комісії А. МАГЕРА 

 
Додаток  

до постанови Центральної виборчої комісії  
від 10 серпня 2012 року № 236 

 
ВИБОРЧИЙ СПИСОК 

кандидатів у народні депутати України Політичної партії Всеукраїнське  
об'єднання "Громада" у загальнодержавному багатомандатному  

виборчому окрузі 
 
Лазаренко Іван Іванович, народився 29 липня 1955 року, громадянин України, протягом останніх 

п'яти років проживає на території України, освіта вища, голова Дніпропетровської обласної організації 
партії Всеукраїнське об'єднання "Громада", член Політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Громада", 
проживає в місті Дніпропетровську, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 2. 

Ляшенко Валентина Петрівна, народилася 16 жовтня 1964 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, професор кафедри фізіології людини і 



тварин, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, безпартійнa, проживає в 
місті Дніпропетровську, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 3. 

Філяк Юрій Васильович, народився 29 жовтня 1955 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Політичної партії 
Всеукраїнське об'єднання "Громада", проживає в місті Чортків Тернопільської області, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 4. 

Орлова Вікторія Миколаївна, народилася 14 травня 1973 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри товарознавства і 
торгівельного підприємництва, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, безпартійнa, 
проживає в місті Дніпропетровську, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 5. 

Косюга Володимир Володимирович, народився 29 липня 1972 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, президент, асоціація 
"Дніпропетровський банківський союз", безпартійний, проживає в місті Дніпропетровську, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 6. 

Стеблянко Олег Леонідович, народився 14 січня 1958 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Томаківський Парус", 
член Політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Громада", проживає в місті Дніпропетровську, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 7. 

Демура Ірина Віталіївна, народилася 5 березня 1978 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, старший представник з медичних 
питань Дніпропетровського регіону, ТОВ "Нікомед  Остойропа Маркетінг Сервіс ГмбХ", "№ycomed: a 
Takeda Compa№y", безпартійнa, проживає в селі Єгорівка Покровського  району Дніпропетровської 
області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 8. 

Пристромко Максим Петрович, народився 25 травня 1977 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, начальник юридичної служби, ТОВ 
"Баланс-Клуб", безпартійний, проживає в місті Дніпропетровську, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 9. 

Оленюк Олег Романович, народився 4 грудня 1970 року, громадянин України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, головний редактор, газета "Новий час" (м. 
Київ), член Політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Громада", проживає в місті Києві, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 10. 

Максимова Надія Юріївна, народилася 17 січня 1956 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, головний бухгалтер, ПП 
"Томаківський Парус", член Політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Громада", проживає в місті 
Дніпропетровську, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 11. 

Маслюченко Сергій Петрович, народився 21 грудня 1985 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, аспірант, кафедра історії України 
історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, 
безпартійний, проживає в місті Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 12. 

Кітнер Роман Йосипович, народився 26 лютого 1972 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної 
партії Всеукраїнське об'єднання "Громада", проживає в селі Раневичі Дрогобицького району Львівської 
області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 13. 

Якименко Андрій Григорович, народився 2 січня 1965 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, начальник юридичного відділу, 
комунальний заклад "Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти", член 
Політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Громада", проживає в місті Дніпропетровську, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 14. 

Насон Володимир Семенович, народився 14 серпня 1948 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, заступник головного лікаря з 
економічних питань, комунальний лікувально-профілактичний заклад "Чернігівський обласний 
онкологічний диспансер", член Політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Громада", проживає в місті 
Чернігові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 15. 

Ковальчук Олександр Антонович, народився 31 березня 1958 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, провідний інженер, ВАТ 



"Укрпапірпром", член Політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Громада", проживає в місті Києві, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 16. 

Федорук Віталій Володимирович, народився 9 листопада 1955 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, підприємець, член 
Політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Громада", проживає в місті Ковель Волинської області, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 17. 

Тимошенко Валентин Олександрович, народився 26 жовтня 1948 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Політичної 
партії Всеукраїнське об'єднання "Громада", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включений 
до виборчого списку під № 18. 

Балацький Олександр Володимирович, народився 21 червня 1952 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Політичної 
партії Всеукраїнське об'єднання "Громада", проживає в селі Родниківка Олександрівського району 
Кіровоградської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 19. 

Сопків Василь Петрович, народився 1 січня 1954 року, громадянин України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Політичної партії Всеукраїнське 
об'єднання "Громада", проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 20. 

Задорожний Володимир Іванович, народився 29 квітня 1950 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Політичної партії 
Всеукраїнське об'єднання "Громада", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 21. 

Ляшенко Віктор Васильович, народився 1 січня 1977 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри рослинництва, 
Полтавська державна аграрна академія, член Політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Громада", 
проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 22. 

Бойко Олександр Григорович, народився 22 серпня 1952 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, механік, ПАТ "Сумське 
машинобудівне науково-виробниче об'єднання імені М.В. Фрунзе", член Політичної партії 
Всеукраїнське об'єднання "Громада", проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 23. 

Редькіна Лідія Адамівна, народилася 20 серпня 1947 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Політичної партії 
Всеукраїнське об'єднання "Громада", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до 
виборчого списку під № 24. 

Кравчук Петро Дмитрович, народився 10 серпня 1947 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Кортеп", член 
Політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Громада", проживає в місті Рівному, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 25. 

Кіншаков Віталій Макарович, народився 8 серпня 1956 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, ПАТ "Завод 
Будгідроприлад", член Політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Громада", проживає в місті Харкові, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 26. 

Яковлєва Тетяна Іванівна, народилася 15 липня 1957 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, лікар-стоматолог, Одеський 
навчально-виховний комплекс №90 імені О.С. Пушкіна, член Політичної партії Всеукраїнське 
об'єднання "Громада", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 
27. 

Кулагін Олександр Олександрович, народився 14 квітня 1946 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Політичної 
партії Всеукраїнське об'єднання "Громада", проживає в місті Луганську, судимість відсутня, включений 
до виборчого списку під № 29. 

Безрук Андрій Вячеславович, народився 20 квітня 1980 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Софтпроект", член 
Політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Громада", проживає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської 
області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 30. 



Гезь Василь Григорович, народився 14 лютого 1963 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Дніпропетровський 
державний обласний учбово-курсовий комбінат, член Політичної партії Всеукраїнське об'єднання 
"Громада", проживає в смт Кіровське Дніпропетровського району Дніпропетровської області, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 31. 

Тихонов Володимир Миколайович, народився 21 липня 1957 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради, Павлоградська міська рада, член Політичної партії 
Всеукраїнське об'єднання "Громада", проживає в місті Павлоград Дніпропетровської області, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 32. 

Довгаль Євгеній Леонідович, народився 28 березня 1961 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Адрастея", член 
Політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Громада", проживає в місті Дніпродзержинськ 
Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 33. 

Ємець Василь Павлович, народився 13 березня 1941 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, голова наглядової ради, ПрАТ 
"Будіндустрія", член Політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Громада", проживає в смт Кіровське 
Дніпропетровського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 34. 

Захаров Сергій Анатолійович, народився 25 вересня 1967 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, заступник директора, ПП 
"Крокос-Днепр", член Політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Громада", проживає в місті 
Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 35. 

Заярний Ігор Михайлович, народився 31 серпня 1962 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, КП "Тернівське 
житлово-комунальне підприємство", член Політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Громада", 
проживає в місті Тернівка Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 36. 

Коваленко Геннадій Анатолійович, народився 27 листопада 1963 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, відповідальний лікар за 
акушерсько-гінекологічну службу, консультативно-діагностичне відділення № 2 Дніпропетровської 
Шостої міської клінічної лікарні, член Політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Громада", проживає 
в місті Дніпропетровську, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 37. 

Кондрачук Іван Васильович, народився 16 березня 1958 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, голова, сільське 
фермерське господарство "Козацька Січ", член Політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Громада", 
проживає в селі Булахівка Павлоградського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 38. 

Максименко Андрій Анатолійович, народився 24 лютого 1972 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа - підприємець 
(виробництво меблів), член Політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Громада", проживає в місті 
Новомосковськ Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 
39. 

Тимошенко Надія Георгіївна, народилася 8 квітня 1952 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонерка, член Політичної партії 
Всеукраїнське об'єднання "Громада", проживає в смт Томаківка Дніпропетровської області, судимість 
відсутня, включена до виборчого списку під № 40. 

Форощук Володимир Володимирович, народився 8 жовтня 1968 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Форощук 
В.В.", член Політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Громада", проживає в місті Дніпропетровську, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 41. 

Чабанець Сергій Олександрович, народився 15 лютого 1962 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри психології, 
Дніпродзержинський інститут економіки та менеджменту імені С. Наливайка, член Політичної партії 
Всеукраїнське об'єднання "Громада", проживає в місті Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 42. 



Щипчинський Володимир Леонтійович, народився 5 березня 1962 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Зоря Нив", 
член Політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Громада", проживає в місті Підгородне 
Дніпропетровського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 43. 

Широков Роман Юрійович, народився 30 січня 1978 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, приватний підприємець, член 
Політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Громада", проживає в місті Дніпропетровську, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 44. 

 
Секретар Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


