
 
 
 

 
 

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ  
ПОСТАНОВА 

 
15 серпня  2012 року                                 м. Київ                                                                 № 392 
 

Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених  
до виборчого списку Політичної партії Українська платформа "СОБОР", 

у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 
 
До Центральної виборчої комісії надійшла заява Політичної партії Українська платформа " 

СОБОР"  разом з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України, 
висунутих 4 серпня 2012 року на ХІХ з'їзді цієї партії та включених до виборчого списку кандидатів у 
народні депутати України від Політичної партії Українська платформа "СОБОР" ,  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, четвертої, 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 Українська платформа "СОБОР" , 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 Українська платформа "СОБОР"  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 15 серпня 2012 року № 392  
 

ВИБОРЧИЙ СПИСОК 
кандидатів у народні депутати України Політичної партії Українська платформа  

"СОБОР" у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 
 
Капранов Віталій Віталійович, народився 24 липня 1967 року, громадянин України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта загальна середня, директор, ТОВ "Джерела 
М", безпартійний, проживає в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району 
Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 1. 

Капранов Дмитро Віталійович, народився 24 липня 1967 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта загальна середня, директор, ТОВ "Гамазин", 



безпартійний, проживає в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського  району Київської 
області, судимість відсутня, включений до виборчого  списку під № 2.  

Огризко Володимир Станіславович, народився 1 квітня 1956 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, головний радник голови правління, 
публічне акціонерне товариство "Укрнафта", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 3. 

Палій Олександр Андрійович, народився 7 жовтня 1974 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, позаштатний кореспондент газети 
"День", ЗАТ "Українська прес-група", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 4. 

Компаніченко Тарас Вікторович, народився 14 листопада 1969 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, провідний науковий 
працівник, Музей книги та друкарства України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 5.  

Чілачава Рауль Шалвович, народився 7 серпня 1948 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в 
місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 6. 

Кірсенко Михайло Володимирович, народився 24 березня 1945 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, професор кафедри історії і 
політології, Національний університет "Києво-Могилянська академія", безпартійний, проживає в місті 
Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 7.             

Батьковська Галина Станіславівна, народилася 23 травня 1965 року, громадянка України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, артистка-вокалістка, спільне 
українсько-британське підприємство "Комора", безпартійнa, проживає в селі Гатне Києво-
Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 8.  

Круцик Роман Миколайович, народився 6 липня 1945 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в 
місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 9. 

Кияк Тарас Романович, народився 23 березня 1944 року, громадянин України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач кафедри, Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 10.  

Романчук Олег Костянтинович, народився 16 липня 1951 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри української преси, 
Львівський національний університет імені Івана Франка, безпартійний, проживає в місті Львові, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 11. 

Жовніренко Павло Григорович, народився 19 травня 1952 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, ВГО "Центр 
Стратегічних Досліджень", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 12. 

Климончук Оксана Миронівна, народилася 17 січня 1983 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 № 13. 

Довбенко Михайло Володимирович, народився 31 жовтня 1954 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, громадська 
організація "Інститут відкритої політики", член Політичної партії Українська платформа "СОБОР", 
проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 14. 

Репецька Леся Станіславівна, народилася 26 лютого 1964 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, артистка-вокалістка, спільне 
українсько-британське підприємство "Комора", безпартійнa, проживає в селі Гатне Києво-
Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 15.  

Музичко Олександр Євгенович, народився 16 червня 1977 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, доцент, Одеський національний 
університет імені І.І. Мечнікова, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений 
до виборчого списку під № 16. 

Кобець Ольга Семенівна, народилася 2 березня 1948 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонерка, член Політичної партії 



Українська платформа "СОБОР", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого 
списку під № 17. 

Мельничук Віталій Григорович, народився 2 грудня 1953 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, віце-президент, приватне акціонерне 
товариство " Кінто" , член Політичної партії Українська платформа "СОБОР", проживає в місті Києві, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 18. 

Карпенко Андрій Аркадійович, народився 10 червня 1965 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, 
проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 19.  

Белебеха Іван Олексійович, народився 10 листопада 1930 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, професор, Харківський національний 
технічний університет сільського господарства імені П. Василенка, безпартійний, проживає в місті 
Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 20. 

Бірюк Микола Миколайович, народився 9 жовтня 1983 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійний, проживає в 
місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 21. 

Федорчук Станіслав Сергійович, народився 23 серпня 1981 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, 
проживає в місті Донецьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 22. 

Романовська Тетяна Олексіївна, народилася 18 грудня 1957 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, помічник народного депутата України, 
член Політичної партії Українська платформа "СОБОР", проживає в місті Житомирі, судимість 
відсутня, включена до виборчого списку під № 23. 

Кожевніков Геннадій Геннадійович, народився 14 березня 1962 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, приватний підприємець, член 
Політичної партії Українська платформа "СОБОР", проживає в місті Луцьку Волинської області, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 24. 

Ухач Святослав Анатолійович, народився 10 березня 1960 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, заступник начальника, відділ освіти 
виконавчого комітету Самбірської міської ради, член Політичної партії Українська платформа 
"СОБОР", проживає в місті Самбір Львівської області, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 25. 

Литвиненко Олександр Михайлович, народився 12 червня 1969 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, приватний підприємець, член 
Політичної партії Українська платформа "СОБОР", проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 26. 

Гунько Сергій Іванович, народився 21 червня 1964 року, громадянин України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, викладач, Тернопільське вище професійне 
училище сфери послуг та туризму, безпартійний, проживає в місті Бережани Тернопільської області, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 27. 

Костюк Петро Степанович, народився 1 січня 1955 року, громадянин України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, ПАТ "Мар'янівський 
склозавод", член Політичної партії Українська платформа "СОБОР", проживає в місті Баранівка 
Житомирської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 28. 

Троян Валерій Миколайович, народився 20 листопада 1958 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Політичної партії 
Українська платформа "СОБОР", проживає в місті Олевськ Житомирської області, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 29. 

Курбатов Аліджан Борисович, народився 3 листопада 1958 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, фінансовий директор, ТОВ "Корал 
"Довбиський фарфоровий завод", член Політичної партії Українська платформа "СОБОР", проживає в 
місті Баранівка Житомирської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 30. 

Белашов Костянтин Вадимович, народився 24 грудня 1984 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член Політичної партії 
Українська платформа "СОБОР", проживає в місті Кіровограді, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 31.  



Матиско Олександр Володимирович, народився 24 березня 1971 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член 
Політичної партії Українська платформа "СОБОР", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 32. 

Ясінський Євген Михайлович, народився 14 вересня 1963 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст, Головне 
управління міграційної служби України в Закарпатській області, член Політичної партії Українська 
платформа "СОБОР", проживає в місті Ужгороді Закарпатської області, судимість відсутня, включений 
до виборчого списку під № 33. 

Шмига Дмитро Миколайович, народився 25 травня 1984 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної 
партії Українська платформа "СОБОР", проживає в селі Чечелівка Гайсинського району Вінницької 
області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 34. 

Волощук Богдан Іванович, народився 15 квітня 1957 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член Політичної партії 
Українська платформа "СОБОР", проживає в місті Трускавець  Львівської області, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 35. 

Стрілецький Богдан Павлович, народився 12 лютого 1961 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної 
партії Українська платформа "СОБОР", проживає в місті Кам'янка-Бузька Львівської області, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 36.             

Пономаренко Людмила Миколаївна, народилася 5 травня 1974 року, громадянка України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, 
дочірнє підприємство  "Агрофірма "Ян" ПП "Ян", член Політичної партії Українська платформа " 
СОБОР" , проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 37. 

Бєльський Леонід Леонідович, народився 1 травня 1965 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, приватний підприємець, член 
Політичної партії Українська платформа "СОБОР", проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 38. 

 Кашуба Василь Володимирович, народився 26 квітня 1958 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу захисту прав 
споживачів, Буська районна рада, член Політичної партії Українська платформа "СОБОР", проживає в 
місті Буськ Львівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 39. 

Боднар Володимир Васильович, народився 1 березня 1961 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, лікар, Буківський дитячий будинок-
інтернат, член Політичної партії Українська платформа "СОБОР", проживає в селі Нове Місто 
Старосамбірського району Львівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 40. 

Проценко Юрій Миколайович, народився 13 грудня 1958 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійний, проживає в селі 
Жовтневе Попільнянського району Житомирської області, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 41. 

Ковальчук Віра Миколаївна, народилася 22 серпня 1961 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонерка, член Політичної партії 
Українська платформа "СОБОР", проживає в селі Саверці Попільнянського району Житомирської 
області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 42.             

Шарко Роман Миколайович, народився 22 травня 1976 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної 
партії Українська платформа "СОБОР", проживає в місті Знам'янка Кіровоградської області, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 43. 

Солощук Валентина Василівна, народилася 1 липня 1959 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, Заборольський сільський голова, член 
Політичної партії Українська платформа "СОБОР", проживає в селі Забороль Рівненського району 
Рівненської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 44. 

Зелінський Микола Миколайович, народився 9 серпня 1939 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТзОВ "Українська 



геотехнічна дорога", член Політичної партії Українська платформа "СОБОР", проживає в місті Моршин 
Львівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 45. 

Туранська Ніна Олександрівна, народилася 20 червня 1961 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ДП "Рогачівське", член 
Політичної партії Українська платформа "СОБОР", проживає в смт Ружин Житомирської області, 
судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 46. 

Пеньківська Зоя Тадеушівна, народилася 21 січня 1973 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ДП 
"Рогачівське", член Політичної партії Українська платформа "СОБОР", проживає в селі Заріччя 
Ружинського району Житомирської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 
47.  

Булка Марія Богданівна, народилася 26 липня 1969 року, громадянка України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, науковий співробітник, Львівський 
національний університет імені Івана Франка, член Політичної партії Українська платформа "СОБОР", 
проживає в місті Винники Львівської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 
48. 

 Західний Василь Романович, народився 22 грудня 1982 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, аспірант, Львівський державний 
університет фізичної культури, член Політичної партії Українська платформа "СОБОР", проживає в 
місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого  списку під № 49. 

Жасан Михайло Михайлович, народився 7 листопада 1948 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Політичної партії 
Українська платформа "СОБОР", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 50. 

Степанюк Василь Іванович, народився 26 серпня 1964 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної 
партії Українська платформа "СОБОР", проживає в селі Красилівка Новоград-Волинського району 
Житомирської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 51.  

Савінова Ванда Феофілівна, народилася 13 жовтня 1961 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Волинська 
фінансова компанія", член Політичної партії Українська платформа "СОБОР", проживає в місті 
Житомирі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 52.             

Папірник Наталія Євгенівна, народилася 19 вересня 1983 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТзОВ "ЮНАМ-сервіс", член 
Політичної партії Українська платформа "СОБОР", проживає в місті Львові, судимість відсутня, 
включена до виборчого списку під № 53.  

 Абдухалікова Зоя Володимирівна, народилася 29 липня 1957 року, громадянка України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, головна 
медсестра, Центральна міська дитяча лікарня міста Житомира, член Політичної партії Українська 
платформа "СОБОР", проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, включена до виборчого списку 
під № 54. 

Самчук Володимир Васильович, народився 16 січня 1960 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, Рівненський 
обласний центр народної творчості, член Політичної партії Українська платформа "СОБОР", проживає в 
місті Костопіль Рівненської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 55.  

Іляшевич Володимир Васильович, народився 30 серпня 1960 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, інспектор навчального відділу, 
Дубенський коледж культури та мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, член 
Політичної партії Українська платформа "СОБОР", проживає в місті Дубно Рівненської області, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 56.  

Юрчук Богдан Васильович, народився 19 серпня 1966 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, 
проживає в селі Лебедин Бориспільського району Київської області, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 57.  

Репецький Єгор Станіславович, народився 25 серпня 1968 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Центр 



Медіагруп", член Політичної партії Українська платформа "СОБОР", проживає в місті Києві, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 58.  

Коцаренко Вадим Володимирович, народився 1 червня 1966 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, територіальний менеджер, ТОВ 
"АБРИЛ", член Політичної партії Українська платформа "СОБОР", проживає в місті Маріуполь 
Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 59.    

 
Секретар Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


