
 
 
 

 
 

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ  
ПОСТАНОВА 

14 серпня 2012 року                       м. Київ                                   № 346 
 

Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України,  
включених до виборчого списку Партії Пенсіонерів України,   
у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 

 
До Центральної виборчої комісії 9 серпня 2012 року надійшла заява Партії Пенсіонерів України 

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

1. Зареєструвати кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Партії 
Пенсіонерів 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 Партії Пенсіонерів 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. 

 
 

Голова Центральної виборчої комісії В. ШАПОВАЛ 
 
 

Додаток  
до постанови Центральної виборчої комісії  

від 14 серпня 2012 року № 346  
 
 

ВИБОРЧИЙ СПИСОК 
кандидатів у народні депутати України Партії Пенсіонерів України   

у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 
 
Усенко Антон Володимирович, народився 31 січня 1982 року, громадянин України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Партії 
Пенсіонерів України, проживає в місті Іллічівськ Одеської області, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 1. 

 



Єдаков Юрій Іванович, народився 16 лютого 1951 року, громадянин України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Боярка-плодовощторг", член 
Партії Пенсіонерів України, проживає в місті Боярка Києво-Святошинського району Київської області, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 2. 

 
Погосов Едуард Аркадійович, народився 29 серпня 1934 року, громадянин України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Аркадія-П", член 
Партії Пенсіонерів України, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 3. 

 
Дубовий Павло Павлович, народився 18 лютого 1983 року, громадянин України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Атланта 
Інвест енд Девелопмент", член Партії Пенсіонерів України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 4. 

 
Зубарєв Сергій Валерійович, народився 24 січня 1978 року, громадянин України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Навчально-курсовий 
центр "Освіта", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 5. 

 
Богдан Вячеслав Петрович, народився 11 травня 1968 року, громадянин України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, 
проживає в місті Любомль Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 6. 

 
Шепіта Олег Григорович, народився 5 березня 1976 року, громадянин України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Будімекс Автодор", 
безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 7. 

 
Копчекчі Олег Вячеславович, народився 27 травня 1974 року, громадянин України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, спеціаліст з розширення та вивчення 
ринків збуту,  ПП ВКФ "Тефида", безпартійний, проживає в місті Донецьку, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 8. 

 
Бадко Геннадій Юрійович, народився 30 травня 1967 року, громадянин України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, 
агропромислова фірма "Агролюкс-Україна", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 9. 

 
Петросян Амрам Давидович, народився 15 червня 1978 року, громадянин України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, голова Партії Пенсіонерів України, 
член Партії Пенсіонерів України, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 10. 

 
Дедегкаєва Ганна Олександрівна, народилася 8 серпня 1979 року, громадянка України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта середня, приватний підприємець, 
безпартійнa, проживає в місті Ялта Автономної Республіки Крим, судимість відсутня, включена до 
виборчого списку під № 11. 

 
Глухов Михайло Миколайович, народився 2 листопада 1969 року, громадянин України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта середня, тимчасово не працює, безпартійний, 
проживає в селі Новоолександрівка Дніпропетровського району Дніпропетровської області, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 12. 

 
Солнцев Сергій Олександрович, народився 8 липня 1978 року, громадянин України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Ньюз Тревел", 
безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 13. 



 
Торгонський Ігор Михайлович, народився 23 жовтня 1975 року, громадянин України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, ТОВ "Санвуд", 
безпартійний, проживає в місті Вишгород Київської області, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 14. 

 
Новосадюк Ігор Леонідович, народився 7 серпня 1991 року, громадянин України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Летс", 
безпартійний, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку 
під № 15. 

 
Сидоренко Юрій Олександрович, народився 1 травня 1979 року, громадянин України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, начальник управління безпеки, ТОВ 
"Консалтингова група "Солідарність", член Партії Пенсіонерів України, проживає в місті Києві, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 16. 

 
Поздняков Олексій Вікторович, народився 5 листопада 1979 року, громадянин України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа - підприємець, 
безпартійний, проживає в місті Севастополі Автономної Республіки Крим, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 17. 

 
Дорофеєв Максим Юрійович, народився 27 березня 1979 року, громадянин України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, слухач, Національна академія 
державного управління при Президентові України, член Партії Пенсіонерів України, проживає в місті 
Макіївка Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 18. 

 
Іванчук Олександр Сергійович, народився 4 червня 1982 року, громадянин України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, 
проживає в місті Севастополі Автономної Республіки Крим, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 19. 

 
Ільязова Лариса Володимирівна, народилася 21 серпня 1980 року, громадянка України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Партії 
Пенсіонерів України, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включена до виборчого списку 
під № 20. 

 
Кушнір Петро Петрович, народився 12 вересня 1973 року, громадянин України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, слідчий з особливо важливих справ, 
прокуратура Одеської області, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 21. 

 
Вівдич Геннадій Володимирович, народився 1 листопада 1966 року, громадянин України, 

протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, регіональний інспектор 
департаменту внутрішньої безпеки, ТОВ "Управляюча компанія "Terra Food", безпартійний, проживає в 
місті Вінниці, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 22. 

 
Чайка Вадим Олександрович, народився 26 березня 1967 року, громадянин України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, старший прокурор, прокуратура міста 
Іллічівськ Одеської області, безпартійний, проживає в смт Олександрівка міста Іллічівськ Одеської 
області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 23. 

 
Воловник Олександр Петрович, народився 18 березня 1960 року, громадянин України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Південний 
радіологічний контроль", член Партії Пенсіонерів України, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 24. 

 



Грабован Сергій Валентинович, народився 9 травня 1973 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа - підприємець, 
безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 25. 

 
Кіхтенко Олександр Сергійович, народився 6 серпня 1982 року, громадянин України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член Партії Пенсіонерів 
України, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 26. 

 
Скляр Владислав Валентинович, народився 1 серпня 1979 року, громадянин України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Юридична 
фірма "Правопорядок", член Партії Пенсіонерів України, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 27. 

 
Притульчик Ольга Олександрівна, народилася 9 липня 1982 року, громадянка України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Будівельна компанія 
Югтермобуд", безпартійнa, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включена до виборчого списку 
під № 28. 

 
Грушко Єлизавета Олександрівна, народилася 20 квітня 1984 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 № 29. 

 
Афанасова Наталія Олександрівна, народилася 6 липня 1979 року, громадянка України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Ринок "Петрівка", 
член Партії Пенсіонерів України, проживає в місті Бровари Київської області, судимість відсутня, 
включена до виборчого списку під № 30. 

 
Арістов Вадим Володимирович, народився 17 квітня 1963 року, громадянин України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, керівник проекту, ТОВ 
"Консалтингова група "Солідарність", член Партії Пенсіонерів України, проживає в місті Києві, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 31. 

 
Стременовський Сергій Миколайович, народився 13 червня 1972 року, громадянин України, 

протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри безпеки та 
охорони на морі, Одеська національна морська академія, безпартійний, проживає в місті Одесі, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 32. 

 
Манушин Валерій Олександрович, народився 24 лютого 1952 року, громадянин України, 

протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа - підприємець, 
безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 33. 

 
Крапивко Олександр Георгійович, народився 9 жовтня 1967 року, громадянин України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Енергопромімпекс", 
член Партії Пенсіонерів України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 34. 

 
Голубець Володимир Іванович, народився 6 липня 1956 року, громадянин України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Партії Пенсіонерів 
України, проживає в місті Городок Львівської області, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 35. 

 
Вовненко Оксана Сергіївна, народилася 26 вересня 1987 року, громадянка України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст відділу відомчих 
нормативно-правових актів, управління юридичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ 
України, безпартійнa, проживає в місті Горлівка Донецької області, судимість відсутня, включена до 
виборчого списку під № 36. 

 



Агеєв Андрій Олексійович, народився 15 грудня 1970 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу ресурсного 
забезпечення, департамент бухгалтерського обліку, фінансового та ресурсного забезпечення Державної 
міграційної служби України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 37. 

 
Кушнір Степан Сергійович, народився 20 грудня 1989 року, громадянин України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, 
проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 38. 

 
Ромм Ілля Валерійович, народився 23 травня 1984 року, громадянин України, протягом останніх 

п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в 
смт Сімеїз міста Ялта Автономної Республіки Крим, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 39. 

 
Сидорчук Андрій Вікторович, народився 11 липня 1978 року, громадянин України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу організаційно-
правової роботи, управління юридичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України, 
безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 40. 

 
Федорова Тетяна Олексіївна, народилася 16 травня 1954 року, громадянка України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, старший викладач філософських 
дисциплін, Міжрегіональна академія управління персоналом, член Партії Пенсіонерів України, 
проживає в місті Луганську, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 41. 

 
Шкваренко Юрій Павлович, народився 11 червня 1983 року, громадянин України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, 
проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 42. 

 
Гайдаманчук Руслан Сергійович, народився 16 квітня 1976 року, громадянин України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ТРІО Грошового 
потоку", безпартійний, проживає в селі Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 43. 

 
 

Секретар Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


