
 
 
 

 
 

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ  
ПОСТАНОВА 

 
17 серпня  2012 року                                               м. Київ                                                              № 468 
 

Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України,  
включених до виборчого списку Партії "Руський блок",  

у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 
 
До Центральної виборчої комісії 12 серпня 2012 року надійшла заява Партії "Руський блок" 

разом з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України, висунутих 4 
серпня 2012 року на X з'їзді цієї партії та включених до виборчого списку кандидатів у народні депутати 
України від Партії "Руський блок", 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 "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія  
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Зареєструвати кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Партії 
"Руський блок", 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 "Руський блок" 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 17 серпня 2012 року № 468  
 
 

ВИБОРЧИЙ СПИСОК 
кандидатів у народні депутати України Партії "Руський блок" 
у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 

 
Басов Геннадій Анатолійович, народився 1 грудня 1970 року, громадянин України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, 
Севастопольський міський благодійний фонд "Милосердя. Екологія. Дитинство", член Партії "Руський 
блок", проживає в місті Севастополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 1.  

Білоцерковська Наталя Михайлівна, народилася 30 липня 1962 року, громадянка України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, приватний підприємець, член 



Партії "Руський блок", проживає в місті Шахтарськ Донецької області, судимість відсутня, включена до 
виборчого списку під № 2.  

Проваторов Сергій Германович, народився 7 грудня 1965 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта середня, приватний підприємець, видавець та 
головний редактор, газета "Русская Правда", член Партії "Руський блок", проживає в місті Полтаві, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 3.  

Більчак Марія Василівна, народилася 13 серпня 1983 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, тимчасово не працює, 
безпартійнa, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 4.  

Піперков Євген Євгенович, народився 13 березня 1970 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, приватний підприємець, член Партії 
"Руський блок", проживає в місті Севастополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 5.  

Єгоров Юрій Миколайович, народився 1 жовтня 1951 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, вихователь, спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат № 2 міста Києва, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 6.  

Риль Сергій Бернардович, народився 10 травня 1966 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, приватний підприємець, член Партії 
"Руський блок", проживає в місті Севастополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 7.  

Прокопенко Олександр Віталійович, народився 20 квітня 1975 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант 
народного депутата України, член Партії "Руський блок", проживає в місті Львові, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 8.  

Кретов Дмитро Анатолійович, народився 20 січня 1973 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Севастопольський міський 
благодійний фонд "Милосердя. Екологія. Дитинство", член Партії "Руський блок", проживає в місті 
Севастополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 9.  

Трухин Олександр Іванович, народився 9 листопада 1958 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, слюсар-електрик, пасажирське вагонне 
депо ст. "Миколаїв", член Партії "Руський блок", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 10.  

Крейзе Олександр Володимирович, народився 30 вересня 1958 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта середня, приватний підприємець, 
член Партії "Руський блок", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 11.  

Стручков Володимир Олегович, народився 3 липня 1965 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Московський 
культурно-діловий центр "Будинок Москви" в Севастополі, безпартійний, проживає в місті Севастополі, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 12.  

Кузнєцов Дмитро Вячеславович, народився 13 березня 1977 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Партії 
"Руський блок", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 13.  

Мельникова Людмила Василівна, народилася 8 листопада 1949 року, громадянка України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Партії 
"Руський блок", проживає в селі Ізобільне міста Алушта Автономної Республіки Крим, судимість 
відсутня, включена до виборчого списку під № 14.  

Соловйова Галина Іванівна, народилася 8 грудня 1946 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Партії "Руський блок", 
проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 15.  

Сітніков Валерій Петрович, народився 20 січня 1982 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Партії 
"Руський блок", проживає в місті Сєвєродонецьк Луганської області, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 16.  

Матвієнко Максим Григорович, народився 28 серпня 1985 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, майстер-приймальник, ТОВ "Віпкар", 



член Партії "Руський блок", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку 
під № 17.  

Пасечник Олена Іванівна, народилася 1 січня 1952 року, громадянка України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, пенсіонер, член Партії "Руський 
блок", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 18.  

Замирайлов Валерій Васильович, народився 4 жовтня 1940 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Партії "Руський блок", 
проживає в місті Харцизьк Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 19.  

Вусатий Олександр Миколайович, народився 18 листопада 1957 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, охоронець, ТОВ "Марс", 
член Партії "Руський блок", проживає в місті Свердловськ Луганської області, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 20.  

Тицький Антон Робертович, народився 12 лютого 1990 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Партії 
"Руський блок", проживає в місті Севастополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 21.  

Федорук Костянтин Дмитрович, народився 8 жовтня 1981 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, тимчасово не працює, 
член Партії "Руський блок", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 22.  

Половенко Антон В'ячеславович, народився 15 листопада 1955 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член 
Партії "Руський блок", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включений до виборчого списку 
під № 23.  

Булгаков Олексій Кирилович, народився 4 жовтня 1950 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, доцент, Харківська державна академія 
фізичної культури, член Партії "Руський блок", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 24. 

 Данилов Олександр Юрійович, народився 28 лютого 1986 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Партії 
"Руський блок", проживає в місті Севастополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 25.  

Барзов Юрій Олександрович, народився 14 травня 1940 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Партії "Руський блок", 
проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 26.  

Шаталов Юрій Валентинович, народився 28 квітня 1963 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, охоронець, ТОВ 
"Охорона стандарт", член Партії "Руський блок", проживає в місті Макіївка Донецької області, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 27.  

Шевчук Олександр Сергійович, народився 14 квітня 1952 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Партії "Руський блок", 
проживає в місті Вознесенськ Миколаївської області, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 28.  

Болобан Всеволод Вікторович, народився 26 червня 1963 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного 
депутата України, член Партії "Руський блок", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений 
до виборчого списку під № 29.  

Гашева Наталя Пилипівна, народилася 8 січня 1978 року, громадянка України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, приватний підприємець, член 
Партії "Руський блок", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включена до виборчого списку 
під № 30.  

Аладін Олександр Олександрович, народився 9 серпня 1952 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Партії "Руський блок", 
проживає в місті Красноармійськ Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 31.  



Лічко Ганна Григорівна, народилася 10 лютого 1930 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Партії "Руський блок", 
проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 32.  

Акімов Юрій Євгенійович, народився 24 січня 1971 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, приватний підприємець, 
безпартійний, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 
33.  

Бондаренко Ольга Миколаївна, народилася 20 липня 1954 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, музичний керівник, дошкільний 
навчальний заклад № 2 міста Миколаєва, член Партії "Руський блок", проживає в місті Миколаєві, 
судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 34.  
 

Секретар Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


