
 
 
 

 
 

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ  
ПОСТАНОВА 

 
13 серпня  2012 року                                 м. Київ                                                              № 309 
 

Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України,   
включених до виборчого списку ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ  
"УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО", у загальнодержавному  

багатомандатному виборчому окрузі 
 
До Центральної виборчої комісії надійшла заява ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА 

МАЙБУТНЬОГО" разом з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати 
України, висунутих 5 серпня 2012 року на  ІІІ З'їзді цієї партії та включених до виборчого списку 
кандидатів у народні депутати України від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО",  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 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія  
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Зареєструвати кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО",  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 "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" 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. 

 
Голова Центральної виборчої комісії В. ШАПОВАЛ 

 
Додаток 

до постанови Центральної виборчої комісії 
від 13 серпня 2012 року № 309   

 
ВИБОРЧИЙ СПИСОК 

кандидатів у народні депутати України 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" 

у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 
Олійник Святослав Васильович, народився 4 грудня 1975 року, громадянин України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО", проживає в місті Дніпропетровську, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 1.             

 



Шилова Дарія Леонідівна, народилася 28 січня 1987 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, телеведуча, ТОВ "БіЕндДі", член 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО", проживає в місті Львові, судимість відсутня, 
включена до виборчого списку під № 2.             

Жуков Сергій Вікторович, народився 15 вересня 1979 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, адвокатське об'єднання 
"Адвокатська компанія "Нексум", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО", проживає 
в місті Дніпропетровську, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 3.             

Заклецька-Бурак Анна Анатоліївна, народилася 25 червня 1984 року, громадянка України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, керівник гуртка, Будинок 
творчості для дітей та юнацтва "Вітряні гори", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА 
МАЙБУТНЬОГО", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 4.            

Зосименко Олексій Євгенович, народився 5 листопада 1975 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, начальник департаменту 
господарчих та міжнародних правовідносин, ТОВ "Юридична компанія "Юстус", член ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО", проживає в місті Дніпропетровську, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 5.             

Демченко Сергій Олексійович, народився 13 березня 1976 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Юридична компанія 
"Позитив", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО", проживає в  місті 
Дніпропетровську, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 6.            

Зюзь Андрій Юрійович, народився 29 травня 1975 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного 
депутата України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО", проживає в селі 
Хрящувате Краснодонського району Луганської області, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 7.             

Семешко Роман Олексійович, народився 21 липня 1976 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, виконавчий директор, Всеукраїнська 
асоціація з управління аудіовізуальними правами "АРМА-Україна", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
"УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО", проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 8.            

Борисенко Денис Валерійович, народився 29 серпня 1979 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Злата Студня", член 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО", проживає в місті Павлоград Дніпропетровської 
області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 9.             

Зуєв Максим Сергійович, народився 14 квітня 1982 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта середня, генеральний директор, ТОВ 
"Артмедіа АДВ", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО", проживає в  місті 
Дніпропетровську, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 10.             

Ткаченко Юрій Сергійович, народився 14 серпня 1988 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, інженер із обслуговування слухової 
апаратури, спецшкола-інтернат для глухих дітей м. Жовква, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА 
МАЙБУТНЬОГО", проживає в селі Стара Скварява Жовківського району Львівської області, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 11.             

Нарожний Сергій Миколайович, народився 16 жовтня 1975 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, приватний підприємець, член 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 12.            

Рой Володимир Миколайович, народився 16 жовтня 1961 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
"УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО", проживає в місті Синельникове Дніпропетровської області, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 13. 

Андрусишин Микола Олександрович, народився 20 травня 1955 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО", проживає в селі Агрономічне Вінницького 
району Вінницької області, судимість відсутня, включений до виборчого  списку під № 14.             



Вольський Ілля Миколайович, народився 31 липня 1965 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "АГРО-ВОЛЯ", член 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 15.            

Гоголєв Сергій Володимирович, народився 24 листопада 1970 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ГАРНО 
ЮКРЭЙН ЛТД", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО", проживає в місті 
Луганську, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 16.             

Ситник Павло Анатолійович, народився 12 листопада 1983 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор департаменту 
партійного розвитку, Секретаріат ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО", член 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО", проживає в місті Миронівка Київської області, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 17.            

Нікітін Станіслав Петрович, народився 26 лютого 1986 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного 
депутата України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО", проживає в  місті 
Дніпропетровську, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 18.             

Третьяков Микола Васильович, народився 25 січня 1985 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО", проживає в місті Хмельницькому, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 19.            

 Бугай Ольга Вікторівна, народилася 6 лютого 1982 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, головний редактор, газета 
"Новомосковськ сьогодні", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО", проживає в  місті 
Дніпропетровську, судимість відсутня, включена до виборчого  списку під № 20.            

Музиченко Володимир Михайлович, народився 22 квітня 1986 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа - підприємець, 
член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО", проживає в місті Чернігові, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 21.             

Приходько Олександр Іванович, народився 19 грудня 1984 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, адвокатське 
об'єднання "Адвокатська компанія "Нексум", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА 
МАЙБУТНЬОГО", проживає в місті Дніпропетровську, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 22.            

Смелов Єгор В'ячеславович, народився 6 березня 1988 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 23.            

Скоркін Костянтин Юрійович, народився 15 листопада 1978 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО", проживає в місті Луганську, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 24.             

Голубенко Оксана Василівна, народилася 20 вересня 1985 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, провідний фахівець з розвитку 
продажів сектору запуску міні-офісів, управління регіонального розвитку ПАТ "Банк Русский 
Стандарт", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО", проживає в смт Калинівка 
Васильківського району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 25.           

Бичков Олексій Євгенович, народився 27 березня 1974 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, головний адміністратор, 
ТОВ "ГАРНО ЮКРЭЙН ЛТД", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО", проживає в 
місті Луганську, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 26.             

Ільїн Олексій Олександрович, народився 10 червня 1982 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Парфумер", член 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 27.            

 Кіріленко Олексій Валерійович, народився 18 грудня 1985 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член 



ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО", проживає в місті Підгородне Дніпропетровського 
району Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 28.             

Кондрат'єв Олексій Вікторович, народився 28 травня 1987 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, заступник начальника комерційно-
інформаційного поліграфічного відділу, ДП "Дирекція з будівництва та експлуатації об'єктів податкових 
органів Луганської області", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО", проживає в 
місті Луганську, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 29.             

Конопницька Катерина Йосифівна, народилася 8 грудня 1983 року, громадянка України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер, ТОВ "Шувар", 
член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО", проживає в місті Львові, судимість відсутня, 
включена до виборчого списку під № 30.    

 
Секретар Центральної виборчої комісії  Т. ЛУКАШ 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


