
 
 
 

 
 

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ  
ПОСТАНОВА 

11 серпня 2012 року                       м. Київ                                              № 269 
 

Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого  
списку Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", у загальнодержавному  

багатомандатному виборчому окрузі 
 
До Центральної виборчої комісії 8 серпня 2012 року надійшла заява Політичної партії "НОВА 

ПОЛІТИКА" разом з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України, 
висунутих 4 серпня 2012 року на Дев'ятому з'їзді цієї партії та включених до виборчого списку 
кандидатів у народні депутати України від Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", 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 "НОВА ПОЛІТИКА", 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 "НОВА ПОЛІТИКА" 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 11 серпня 2012 року № 269 

 
ВИБОРЧИЙ СПИСОК 

кандидатів у народні депутати України Політичної партії  "НОВА ПОЛІТИКА"  
у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 

 
Семиноженко Володимир Петрович, народився 9 червня 1950 року, громадянин України, 

протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, Голова Державного 
агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, член Політичної партії "НОВА 
ПОЛІТИКА", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 1. 

Малярчук Анатолій Климович, народився 26 серпня 1948 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Вінницька філія НУ ДПС 
України, член Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Києві, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 2. 



Коцемир Віктор Францович, народився 10 серпня 1952 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного 
депутата України, член Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в селі Лісові Гринівці 
Хмельницького району Хмельницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 3. 

Поп Василь Володимирович, народився 11 жовтня 1980 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ БМК "Тріада", член 
Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 4. 

Ковтун Людмила Федорівна, народилася 13 грудня 1970 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, фізична особа - 
підприємець, член Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Кіровограді, судимість 
відсутня, включена до виборчого списку під № 5. 

Кукса Дмитро Миколайович, народився 9 вересня 1948 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Політичної партії 
"НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 6. 

Лівенцов Сергій Павлович, народився 11 лютого 1954 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Національний фонд 
"Україна - дітям", член Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Києві, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 7. 

Бердников Олександр Якович, народився 6 січня 1951 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "БАЯ", член Політичної 
партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 8. 

Лебідь Олександр Вікторович, народився 2 січня 1963 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Димерка-2012", член 
Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в селі Борисів Васильківського району Київської 
області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 9. 

Войтенко Юрій Семенович, народився 17 жовтня 1949 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, інженер комп'ютерного 
набору, благодійний фонд "Довіра", член Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті 
Карлівка Полтавської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 10. 

Квітка Сергій Андрійович, народився 29 листопада 1959 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, виконавчий директор, 
Дніпропетровське регіональне відділення Асоціації міст України, член Політичної партії "НОВА 
ПОЛІТИКА", проживає в місті Дніпропетровську, судимість відсутня, включений до виборчого списку 
під № 11. 

Ковиліна Тетяна Миколаївна, народилася 4 грудня 1955 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, Запорізький 
державний центр науки, інновацій та інформатизації, член Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", 
проживає в селищі Сонячне Запорізького району Запорізької області, судимість відсутня, включена до 
виборчого списку під № 12. 

Трофимова Вікторія Валеріївна, народилася 28 листопада 1978 року, громадянка України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, коледж ПВНЗ 
"Кримський інститут бізнесу УЕУ", член Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті 
Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 13. 

Каленюк Іван Ростиславович, народився 6 серпня 1973 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор з економіки, будівельна 
компанія "Даріна", член Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Донецьку, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 14. 

Гіль Андрій Дмитрович, народився 3 січня 1969 року, громадянин України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Безпека Бізнес Центр", член 
Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 15. 

Арін Ігор Леонідович, народився 18 квітня 1959 року, громадянин України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, адвокатське об'єднання "Префект", 



член Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 16. 

Булковський Геннадій Васильович, народився 16 червня 1971 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, військовий пенсіонер, член 
Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 17. 

Філіпоненко Михайло Юрійович, народився 20 червня 1975 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Еліт-Строй", член 
Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Луганську, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 18. 

Приймак Іван Васильович, народився 6 лютого 1954 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, голова, рада профспілок працівників 
Державної податкової адміністрації Чернівецької області, член Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", 
проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 19. 

Гостєва Олена Вікторівна, народилася 15 травня 1969 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Радіо Херсон", член 
Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включена до 
виборчого списку під № 20. 

Нецвєтаєв Олександр Петрович, народився 8 жовтня 1965 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, військовий пенсіонер, член Політичної 
партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 21. 

Кошовий Олександр Васильович, народився 22 липня 1965 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, виконавчий директор, Одеський 
обласний центр реконструкції та розвитку економіки, член Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", 
проживає в місті Іллічівськ Одеської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 
22. 

Слєпцов Володимир Анатолійович, народився 20 травня 1961 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, Карлівський міський голова, 
член Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Карлівка Полтавської області, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 23. 

Тарасенко Руслан Михайлович, народився 24 травня 1975 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа - підприємець, член 
Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в селі Довжанка Тернопільського району 
Тернопільської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 24. 

Григор'єва Ірина Володимирівна, народилася 10 лютого 1972 року, громадянка України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не 
працює, член Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, 
включена до виборчого списку під № 25. 

Заложков Юрій Анатолійович, народився 16 серпня 1983 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, головний економіст, ПАТ "Сумський 
фарфоровий завод", член Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Сумах, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 26. 

Бондарчук Микола Петрович, народився 20 квітня 1966 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, КП "Агентство-Захист", член 
Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Острог Рівненської області, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 27. 

Дитко Тарас Володимирович, народився 24 лютого 1981 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, асистент кафедри, Івано-Франківський 
національний технічний університет нафти і газу, член Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", 
проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 28. 

Іванюк Йосип Дмитрович, народився 13 травня 1949 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Політичної партії 
"НОВА ПОЛІТИКА", проживає в селі Тухля Сколівського району Львівської області, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 29. 

Горбенко Вадим Олександрович, народився 6 червня 1985 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, юрисконсульт, ТОВ "Стандарт-Строй", 



член Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Севастополі, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 30. 

Паламарчук Віктор Анатолійович, народився 24 січня 1959 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Хмельницьке комунальне 
підприємство "Електротранс", член Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті 
Хмельницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 31. 

Байда Микола Васильович, народився 29 вересня 1963 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови правління, ВАТ 
"НВП "Смілянський електромеханічний завод", член Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає 
в місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 32. 

Карауш Віктор Васильович, народився 3 березня 1954 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, провідний фахівець, Вінницька філія 
Національного університету Державної податкової служби України, член Політичної партії "НОВА 
ПОЛІТИКА", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 33. 

Яковенко Вадим Валерійович, народився 27 серпня 1968 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа - підприємець, член 
Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Дніпропетровську, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 34. 

Боровик Анатолій Павлович, народився 21 травня 1948 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, військовий пенсіонер, член Політичної 
партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Васильків Київської області, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 35. 

Шиман Олександр Степанович, народився 12 травня 1965 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "АШіКо", 
член Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 36. 

Песчанська Марина Леонідівна, народилася 23 травня 1967 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, голова, ОСББ "Античний-11", член 
Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Родинське міста Красноармійськ Донецької 
області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 37. 

Щирий Володимир Іванович, народився 25 квітня 1971 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, військовий пенсіонер, член Політичної 
партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 38. 

Загороднюк Олег Степанович, народився 7 лютого 1958 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, військовий пенсіонер, член Політичної 
партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 39. 

Кірічок Анатолій Дмитрович, народився 20 червня 1953 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, голова, ОСББ "Затишок-Прилуки", 
член Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Прилуки Чернігівської області, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 40. 

Рибалка Олександр Анатолійович, народився 16 липня 1975 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта середня, тимчасово не працює, член 
Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Луганську, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 41. 

Бугайов Микола Володимирович, народився 29 серпня 1970 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, вчитель фізичної культури, 
Новопразький навчально-виховний комплекс, член Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в 
смт Нова Прага Олександрійського району Кіровоградської області, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 42. 

Мовчан Сергій Олексійович, народився 14 липня 1970 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, творчо-виробниче 
об'єднання "Таврія" Херсонської ОДТРК "Скіфія", безпартійний, проживає в місті Херсоні, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 43. 



Проданчук Михайло Андрійович, народився 21 грудня 1970 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, доцент, Буковинська державна 
фінансова академія, член Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Чернівцях, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 44. 

Сава Андрій Петрович, народився 12 березня 1981 року, громадянин України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач відділу, Тернопільська державна 
сільськогосподарська дослідна станція, член Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті 
Тернополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 45. 

Максічко Дмитро Олександрович, народився 27 червня 1969 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, приватний підприємець, член 
Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 46. 

Сюркало Богдан Іванович, народився 27 вересня 1981 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, викладач кафедри фінансів, Українська 
академія банківської   справи  Національного  банку України,  член  Політичної  партії "НОВА 
ПОЛІТИКА", проживає в місті Конотоп Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 47. 

Ханенко Володимир Якович, народився 24 липня 1954 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, віце-президент, футбольний клуб 
"Верес", член Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Рівному, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 48. 

Літвінов Валерій Борисович, народився 7 липня 1947 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Політичної партії 
"НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Татарбунари Одеської області, судимість відсутня, включений 
до виборчого списку під № 49. 

Стецюк Роман Володимирович, народився 7 червня 1981 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, асистент кафедри, Івано-Франківський 
національний технічний університет нафти і газу, член Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", 
проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 50. 

Риб'як Омелян Іванович, народився 29 липня 1943 року, громадянин України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, військовий пенсіонер, член Політичної партії 
"НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 51. 

Мельничук Володимир Флав'янович, народився 25 травня 1955 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, приватна 
виробнича фірма "Практик", член Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Вінниці, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 52. 

Дуцик Захар Антонович, народився 8 листопада 1969 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа - підприємець, член 
Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 53. 

Максимов Юрій Олексійович, народився 25 серпня 1970 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, підприємство "Ірина" 
Всеукраїнської громадської організації "Союз організацій інвалідів України", член Політичної партії 
"НОВА ПОЛІТИКА", проживає в селі Нова Гребля Бородянського району Київської області, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 54. 

Семенова Ольга Юріївна, народилася 21 березня 1986 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "СПОРТ-ІНВЕСТ 
ЮЕЙ", член Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Дніпропетровську, судимість 
відсутня, включена до виборчого списку під № 55. 

Борщевич Олександр Михайлович, народився 29 серпня 1972 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, начальник управління, ПАТ 
"ВТБ Банк", член Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Києві, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 56. 

Ребежа Сергій Євгенійович, народився 20 жовтня 1969 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, Перевальський 
технікум Донбаського державного технічного університету, член Політичної партії "НОВА 



ПОЛІТИКА", проживає в місті Перевальськ Луганської області, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 57. 

Луків Геннадій Михайлович, народився 20 січня 1959 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, Інститут 
соціологічних, економічних та політичних досліджень, член Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", 
проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 58. 

Чогадзе Ресан Юсуфович, народився 25 червня 1957 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, член 
Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 59. 

Шляхова Ірина Григорівна, народилася 31 січня 1962 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач сектору, виконавчий комітет 
Херсонської міської ради, член Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Херсоні, 
судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 60. 

Сумський Володимир Іванович, народився 20 вересня 1948 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Лисичанське науково-
виробниче підприємство "Нафтохімекологія", член Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в 
місті Попасна Луганської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 61. 

Болбочан Анатолій Дмитрович, народився 2 березня 1963 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, виконроб, ПНВП "Синапс", член 
Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 62. 

Виговський Валерій Павлович, народився 29 травня 1959 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Рута", член 
Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Вишгород Київської області, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 63. 

Родіонов Олексій Володимирович, народився 31 серпня 1986 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, старший викладач, 
Луганський національний аграрний університет, член Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає 
в місті Луганську, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 64. 

Зінченко Анатолій Миколайович, народився 15 серпня 1962 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта середня, військовий пенсіонер, член 
Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в селі Требухів Броварського району Київської 
області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 65. 

Кайнар Іван Миколайович, народився 28 вересня 1982 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, член 
Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Обухів Київської області, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 66. 

Літвинов Андрій Анатолійович, народився 10 серпня 1970 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, контролер, ЗАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ", 
член Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Луганську, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 67. 

Коваленко Віктор Анатолійович, народився 28 грудня 1969 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта загальна середня, фізична особа - 
підприємець, член Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в селі Козин Миронівського 
району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 68. 

Михальчук Олег Володимирович, народився 20 лютого 1975 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа - підприємець, член 
Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Ірпінь Київської області, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 69. 

 
Секретар засідання Центральної виборчої комісії Т. АСТАХОВА 

 
 
 

 
 

 


