
 
 
 

 
 

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ  
ПОСТАНОВА 

11 серпня 2012 року                       м. Київ                                             № 275 
 

Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених  
до виборчого списку Ліберальної партії України, у загальнодержавному  

багатомандатному виборчому окрузі 
 
До Центральної виборчої комісії 8 серпня 2012 року надійшла заява Ліберальної партії України 

разом з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України, висунутих 1 
серпня 2012 року на ХV з'їзді цієї партії та включених до виборчого списку кандидатів у народні 
депутати України від Ліберальної партії України, 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 
Ліберальної партії України, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі згідно з 
додатком. 

2. Копію цієї постанови та посвідчення відповідних кандидатів у народні депутати України 
встановленої форми видати представнику Ліберальної партії України 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 № 275  

 
ВИБОРЧИЙ СПИСОК 

кандидатів у народні депутати України Ліберальної партії України   
у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 

 
Циганко Петро Степанович, народився 18 червня 1954 року, громадянин України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, Голова Ліберальної партії України, 
член Ліберальної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 1. 

Бойко Юлій Ігорович, народився 19 вересня 1988 року, громадянин України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта незакінчена вища, тимчасово не працює, член 
Ліберальної партії України, проживає в місті Сєвєродонецьк Луганської області, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 2. 



Поліщук Володимир Петрович, народився 4 вересня 1963 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, начальник управління зв'язків із 
громадськістю, Міністерство внутрішніх справ України, безпартійний, проживає в місті Києві, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 3. 

Владіміров Сергій Ігорович, народився 13 вересня 1967 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, регіональний представник, ТОВ 
"ГРАНО", член Ліберальної партії України, проживає в селі Зелене Згурівського району Київської 
області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 4. 

Лохвицька Лариса Юріївна, народилася 11 квітня 1954 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонерка, член Ліберальної партії 
України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 5. 

Ковтун Вячеслав Миколайович, народився 17 травня 1968 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член 
Ліберальної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку 
під № 6. 

Симоненко Володимир Євгенович, народився 10 червня 1965 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, головний лікар, Шкірно-
венерологічний диспансер № 1 міста Києва, член Ліберальної партії України, проживає в місті Києві, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 7. 

Циганенко Микола Андрійович, народився 14 серпня 1955 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ кінотеатр "Дружба", 
член Ліберальної партії України, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 8. 

Щербаненко Юрій Анатолійович, народився 10 грудня 1965 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, приватний підприємець, член 
Ліберальної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку 
під № 9. 

Войтенко Вячеслав Вікторович, народився 27 серпня 1947 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Ліберальної партії 
України, проживає в місті Дніпропетровську, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 
10. 

Погрібняк Ярослав Миколайович, народився 24 лютого 1980 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора - 
начальник служби паркування, комунальне підприємство "Київтранспарксервіс", член Ліберальної 
партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 11. 

Твердохліб Максим Миколайович, народився 30 жовтня 1969 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, голова ради, громадська 
організація "Поступ", член Ліберальної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 12. 

Багіров Ельдар Садраддін огли, народився 8 червня 1951 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, начальник господарсько-технічної 
служби, ПАТ "Інвестиційний дім Астрон", безпартійний, проживає в місті Сєвєродонецьк Луганської 
області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 13. 

Іванов Василь Володимирович, народився 25 лютого 1946 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Ліберальної партії 
України, проживає в місті Донецьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 14. 

Цебро Олексій Валерійович, народився 3 липня 1979 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ 
"ТАНГРАМ УКРАЇНА", член Ліберальної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 15. 

Мокрий Віктор Іванович, народився 5 квітня 1975 року, громадянин України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Агенція 
міжнародної кооперації "Ліберті", член Ліберальної партії України, проживає в місті Києві, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 16. 

Парада Вікторія Юріївна, народилася 8 травня 1978 року, громадянка України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, головний бухгалтер Ліберальної партії України, 



член Ліберальної партії України, проживає в селі Сухоліси Білоцерківського району Київської області, 
судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 17. 

Капшук Юрій Васильович, народився 11 вересня 1952 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, головний енергетик, ПАТ "Вімм-Білль-
Данн Україна", член Ліберальної партії України, проживає в селі Софіївська Борщагівка Києво-
Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 
18. 

Тарасюк Микола Миколайович, народився 27 квітня 1961 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, приватний підприємець, член 
Ліберальної партії України, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку 
під № 19. 

Чорний Юрій Олегович, народився 27 липня 1965 року, громадянин України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, компанія "Клуб 
здоров'я", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 20. 

Доценко Тетяна Миколаївна, народилася 13 червня 1968 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, оздоровчий табір "Лідер", 
член Ліберальної партії України, проживає в смт Терезине Білоцерківського району Київської області, 
судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 21. 

Степанський Григорій Єрмолайович, народився 27 січня 1939 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, президент, ЗАТ "Українські 
транспортні коридори", безпартійний, проживає в місті Українка Обухівського району Київської 
області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 22. 

Бойко Ігор Валентинович, народився 31 грудня 1964 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, приватний підприємець, безпартійний, 
проживає в місті Сєвєродонецьк Луганської області, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 23. 

Козюберда Микола Іванович, народився 18 січня 1961 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, голова, профспілковий комітет 
місцевої профспілки "Незалежна профспілка гірників шахти "Ніканор-Нова", безпартійний, проживає в 
місті Зоринськ Перевальського району Луганської області, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 24. 

Климко Олександр Іванович, народився 23 лютого 1948 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Ліберальної партії 
України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 25. 

Мусатова Ліана Аркадіївна, народилася 31 серпня 1954 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, президент, Міжнародний благодійний 
фонд "Співтворчість", член Ліберальної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, 
включена до виборчого списку під № 26. 

Волков Олександр Миколайович, народився 2 грудня 1956 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Комунальне підприємство 
по утриманню зелених насаджень Подільського району, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 27. 

Пастушенко Олександр Дмитрович, народився 31 липня 1960 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, верховний хранитель, 
Всеукраїнська громадська організація "ХРАН", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 28. 

Бурмістров Віктор Михайлович, народився 28 серпня 1955 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "КЗБМ 
"Астор", член Ліберальної партії України, проживає в місті Бориспіль Київської області, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 29. 

Чорний Олег Олегович, народився 21 грудня 1974 року, громадянин України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, почесний президент, Благодійний фонд 
"Планета без наркотиків", член Ліберальної партії України, проживає в селі Софіївська Борщагівка 
Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку 
під № 30. 



Добровольський Руслан Іванович, народився 17 травня 1968 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член 
Ліберальної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку 
під № 31. 

Нечаєв Андрій Миколайович, народився 13 грудня 1955 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, начальник управління, ДП "ЗАВОД 
410 ЦА", член Ліберальної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 32. 

Бунтов Іван Юрійович, народився 25 березня 1974 року, громадянин України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Економедіа", член Ліберальної 
партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 33. 

Завгородній Руслан Вікторович, народився 21 червня 1980 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, старший викладач кафедри аудиту, 
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, член Ліберальної партії 
України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 34. 

Люба Любов Григорівна, народилася 22 грудня 1954 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, пенсіонерка, член 
Ліберальної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку 
під № 35. 

Ушакова Валентина Василівна, народилася 27 березня 1959 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член 
Ліберальної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку 
під № 36. 

Пухляк Олексій Петрович, народився 30 березня 1976 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, приватний підприємець, член 
Ліберальної партії України, проживає в місті Васильків Київської області, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 37. 

Ткач Олександр Леонтійович, народився 13 травня 1968 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член 
Ліберальної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку 
під № 38. 

Доценко Наталія Сергіївна, народилася 6 листопада 1989 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта незакінчена вища, тимчасово не працює, член 
Ліберальної партії України, проживає в селі Костянтинівка Смілянського району Черкаської області, 
судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 39. 

Бочаров Марк Володимирович, народився 21 квітня 1981 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Міжгалузевий 
інститут промислової діяльності", член Ліберальної партії України, проживає в місті Києві, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 40. 

Магаль Володимир Михайлович, народився 23 жовтня 1990 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта незакінчена вища, директор, ПП "Центр 
інноваційних технологій", член Ліберальної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 41. 

Іщенко Назар Юрійович, народився 12 квітня 1976 року, громадянин України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Ліберальної партії 
України, проживає в смт Маньківка Черкаської області, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 42. 

Марьян Сергій Олексійович, народився 31 липня 1959 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ДИЗПАЛЬНЕ КИЇВ", 
член Ліберальної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 43. 

Кондратенко Олександр Анатолійович, народився 13 квітня 1977 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, інженер комп'ютерних 
систем, ПАТ "Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів", член Ліберальної партії 
України, проживає в місті Яготин Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 44. 



Луценко Марія Олександрівна, народилася 19 листопада 1977 року, громадянка України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, завідувачка відділення 
ранньої реабілітації та медичного супроводу, комунальна установа "Центр реабілітації осіб з вадами 
психофізичного розвитку" (КУ "ЦРОВПР"), член Ліберальної партії України, проживає в місті Одесі, 
судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 45. 

Гриценко Галина Станіславівна, народилася 7 травня 1957 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонерка, член Ліберальної партії 
України, проживає в місті Бердичів Житомирської області, судимість відсутня, включена до виборчого 
списку під № 46. 

Ляхович Микола Олександрович, народився 26 липня 1973 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, консультант, ПРАТ "Іва", 
безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 47. 

Костюченко Сергій Михайлович, народився 20 квітня 1984 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа - підприємець, член 
Ліберальної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку 
під № 48. 

Запольський Павло Станіславович, народився 18 вересня 1975 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, приватний підприємець, 
безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 49. 

Бачек Максим Анатолійович, народився 5 листопада 1972 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, президент, Благодійний фонд "Патріот 
миру", член Ліберальної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 50. 

Баранов Олег Станіславович, народився 20 квітня 1972 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта незакінчена вища, приватний підприємець, 
член Ліберальної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 51. 

Лобастова Наталія Григорівна, народилася 5 травня 1961 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, 
проживає в місті Бориспіль Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 
52. 

Бобровіцька Оксана Петрівна, народилася 9 жовтня 1978 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, приватний підприємець, член 
Ліберальної партії України, проживає в місті Бровари Київської області, судимість відсутня, включена 
до виборчого списку під № 53. 

Булаєва Марія Іванівна, народилася 23 вересня 1977 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, офіцер відділу правового забезпечення 
ресурсного постачання, Міністерство оборони України, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість 
відсутня, включена до виборчого списку під № 54. 

Опанасенко Олена Олександрівна, народилася 19 серпня 1977 року, громадянка України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, науковий співробітник, 
Науково-дослідний центр проблем військового та міжнародного гуманітарного права, безпартійнa, 
проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 55. 

Галенко Ірина Олегівна, народилася 21 травня 1985 року, громадянка України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в 
місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 56. 

 
Секретар засідання Центральної виборчої комісії Т. АСТАХОВА 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


