
 
 
 

 
 

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ  
ПОСТАНОВА 

 
17 серпня  2012 року                                   м. Київ                                                                  № 472 
 

Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України,  
включених до виборчого списку партії Політичне об'єднання  
"Рідна Вітчизна", у загальнодержавному багатомандатному  

виборчому окрузі 
 

До Центральної виборчої комісії надійшла заява партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна" 
разом з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України, висунутих 4 
серпня 2012 року на ІІІ з'їзді цієї партії та включених до виборчого списку кандидатів у народні 
депутати України партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", 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 партії 
Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", 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 Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна" 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 № 472   

 
 

ВИБОРЧИЙ СПИСОК 
кандидатів у народні депутати України партії Політичне об'єднання  

"Рідна Вітчизна" у загальнодержавному багатомандатному  
виборчому окрузі 

 
Матієшин Іван Семенович, народився 21 травня 1951 року, громадянин України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Нафтова 



компанія "Красноленінськнафтогаз", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в селі 
Горбанівка Полтавського району Полтавської області, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 1.  

Мицканюк Іван Петрович, народився 22 травня 1958 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, керівник Секретаріату, Політичне 
об'єднання "Рідна Вітчизна", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Івано-
Франківську, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 2.  

Килинч Алі, народився 10 травня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п'яти років 
проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "АТФ Компані", член партії 
Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Сімферополі Автономної Республіки Крим, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку  під № 3.  

Козлова Тетяна Микитівна, народилася 6 вересня 1952 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ВАТ "Трикотажна фірма 
"Арніка", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Чернівцях, судимість 
відсутня, включена до виборчого списку під № 4.  

Андронов Сергій Миколайович, народився 28 квітня 1953 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Кримський філіал АТ 
"Українська пожежно-страхова компанія", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає 
в місті Сімферополі Автономної Республіки Крим, судимість відсутня, включений до виборчого списку 
під № 5.  

Макара Володимир Васильович, народився 9 квітня 1950 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТзОВ 
"Карпаттехносервіс", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Львові, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 6. 

Півень Василь Васильович, народився 26 червня 1950 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ 
"Трансінвестбуд", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Харкові, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 7.  

Явоненко Олександр Миколайович, народився 20 липня 1957 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на  території України, освіта вища, начальник, обласне 
управління "Миколаївекоресурси", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті 
Миколаєві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 8.  

Газарян Анатолій Завенович, народився 24 вересня 1964 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, голова наглядової ради, ПАТ "1-й 
Донецький авторемонтний завод", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті 
Донецьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 9.  

Вернигора Леонід Михайлович, народився 20 жовтня 1939 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Полтавська обласна рада 
профспілок, член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Полтаві, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 10.  

Берізко Микола Михайлович, народився 10 травня 1953 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "БК "Діатан-Київ", 
член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Києві, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 11.  

Удовиченко Микола Павлович, народився 7 грудня 1950 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член партії Політичне 
об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 12.  

Мельник Лариса Вадимівна, народилася 13 грудня 1962 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член партії 
Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Севастополі, судимість відсутня, включена до 
виборчого списку під № 13.  

Левандівський Омелян Тарасович, народився 17 березня 1968 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, викладач, Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника, член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", 
проживає в селі Деліїв Галицького району Івано-Франківської області, судимість відсутня, включений 
до виборчого списку під № 14. 



Плотнік Олена Володимирівна, народилася 3 січня 1956 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, головний бухгалтер, 
Кудрявцівська селищна рада, член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в смт 
Кудрявцівка Веселинівського району Миколаївської області, судимість відсутня, включена до 
виборчого списку під № 15.  

Кафтанов Олександр Сергійович, народився 14 грудня 1954 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ  "МХ-
Престиж", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Маріуполь Донецької 
області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 16.  

Журба Ярослав Євстахович, народився 22 квітня 1951 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, ВАТ "Чортківський 
завод "Агромаш", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Чортків 
Тернопільської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 17.  

Нікітіна Галина Михайлівна, народилася 4 лютого 1974 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу, Політичне 
об'єднання "Рідна Вітчизна", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті 
Черкасах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 18.  

Степаненко Володимир Ігорович, народився 2 травня 1961 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор з будівництва, ПП 
"Дніпроград", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Дніпропетровську, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 19.  

Савчук Олег Анатолійович, народився 3 червня 1967 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, голова ради, Інститут аналізу 
державної та регіональної політики, член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в селі 
Підліски Рожищенського району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 20.  

Лисенко Євгеній Олександрович, народився 19 серпня 1957 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, директор, ТОВ 
"Полтавська нафтова компанія", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті 
Полтаві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 21.  

Джанашвілі Вісаріон Тарієлович, народився 4 березня 1958 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, мале приватне 
багатолузеве підприємство "Ія", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в селі 
Капустяни Тростянецького району Вінницької області, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 22.  

Ткач Роман Ярославович, народився 18 квітня 1955 року, громадянин України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТзОВ "Барро", член партії Політичне 
об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 23.  

Руснак Сергій Павлович, народився 18 травня 1968 року, громадянин України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, обласне управління 
"Херсонекоресурси"  ДП "Укрекоресурси", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", 
проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 24.  

Матієшин Василь Семенович, народився 10 січня 1959 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, директор, 
представництво  ТОВ "Нафтова компанія "Красноленінськнафтогаз", член партії Політичне об'єднання 
"Рідна Вітчизна", проживає в селі Мала Перещепина Новосанжарського району Полтавської області, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 25.  

Кожемякіна Зінаїда Олександрівна, народилася 4 грудня 1970 року, громадянка України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта середня, начальник відділу, 
Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в 
місті Кіровограді, судимість відсутня, включена до виборчого списку  під № 26.  

Кривенко Борис Григорович, народився 1 березня 1957 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, приватний підприємець, член партії 
Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 27.  



Фотуйма Надія Ярославівна, народилася 10 травня 1975 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст контрольно-
ревізійного відділу, Виконавча дирекція обласного відділення Фонду соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності, член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в селі 
Крихівці Івано-Франківської міської ради, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 28.  

Бринь Андрій Ярославович, народився 20 березня 1988 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, аспірант, Римський університет ла 
Сапієнца, Італія, член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в  місті Миколаїв 
Львівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 29.  

Зеленін Віктор Федорович, народився 6 серпня 1950 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, приватна фірма 
"Гомеопат", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в селі Циркуни Харківського 
району Харківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 30.  

Яцук Богдан Васильович, народився 28 лютого 1960 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, ТОВ 
"Укрнафтолісмаш", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Долина Івано-
Франківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 31.  

Гарванко Ігор Антонович, народився 2 вересня 1961 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Інвестиції і 
консалтинг", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Трускавець 
Львівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 32.  

Матієшин Андрій Петрович, народився 16 серпня 1981 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта незакінчена вища, заступник директора, ТОВ 
"Нове відродження", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в селі Колиндяни 
Чортківського району Тернопільської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 33.  

Колесник Микола Йосипович, народився 9 серпня 1947 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член партії Політичне 
об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Євпаторія Автономної Республіки Крим, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 34.  

Іщенко Іван Якович, народився 8 жовтня 1944 року, громадянин України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, виконуючий обов'язки директора, ТОВ 
"Проектно-будівельна компанія "Професіонал Проектбудсервіс", член партії Політичне об'єднання 
"Рідна Вітчизна", проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 
35.  

Ромасевич Микола Костянтинович, народився 22 травня 1955 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член 
партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 36. 

Галата Володимир Володимирович, народився 10 березня 1984 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач відділу, 
регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини м. Чернівців, член партії Політичне 
об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 37.  

Брюханов Ігор Геннадійович, народився 23 червня 1970 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ПАТ "САТП-
14303", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Севастополі, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 38.  

Паянок Євдокія Омельянівна, народилася 8 березня 1959 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, приватний підприємець, член партії 
Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Жмеринка Вінницької області, судимість 
відсутня, включена до виборчого списку під № 39.  

Магочі Михайло Михайлович, народився 26 травня 1960 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, приватний підприємець, член партії 
Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Виноградів Закарпатської області, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 40.  



Балаш Михайло Петрович, народився 19 вересня 1961 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Виробниче 
підприємство "Лаурит", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в смт Пісочин 
Харківського району Харківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 41.  

Трусей Леонід Гаврилович, народився 31 липня 1949 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа - підприємець, член 
партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений 
до виборчого списку під № 42.  

Богданюк Ігор Васильович, народився 5 жовтня 1971 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник, ТОВ "Торговий дім 
ВАТ "Харківський тракторний завод", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в 
місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 43.  

Стадник Володимир Володимирович, народився 9 листопада 1964 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, директор, ПП 
"Н'Ю П'Ю", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Черкасах, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 44. 

Коцупир Леся Петрівна, народилася 2 вересня 1975 року, громадянка України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, вчитель, Нивицька загальноосвітня середня 
школа, безпартійнa, проживає в селі Трійця Радехівського району Львівської області, судимість 
відсутня, включена до виборчого списку під № 45.  

Чорновол Василь Васильович, народився 16 травня 1949 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член партії Політичне 
об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в смт  Маньківка Черкаської області, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 46.  

Дубіцький Анатолій Валентинович, народився 4 лютого 1982 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член партії 
Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 47.  

Коцило Дмитро Олександрович, народився 29 листопада 1979 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа - підприємець, 
член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 48.  

Катишев Володимир Олександрович, народився 3 жовтня 1977 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу, Політичне 
об'єднання "Рідна Вітчизна", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в селі Гірне 
Сумського району Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 49.  

Шиян Михайло Михайлович, народився 1 вересня 1965 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член партії Політичне 
об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в смт  Кирнасівка Тульчинського району Вінницької області, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 50.  

Лисий Ігор Леонідович, народився 23 грудня 1972 року, громадянин України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, заступник начальника відділу, Політичне 
об'єднання "Рідна Вітчизна", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті 
Хмельницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 51.  

Лис Борис Михайлович, народився 15 травня 1956 року, громадянин України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Б.ЛИС К", член партії Політичне 
об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в смт  Ярмолинці Хмельницької області, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 52. 

Слободянюк Кирило Анатолійович, народився 21 серпня 1976 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, командитне 
товариство "Таран і Компанія", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті 
Деражня Хмельницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 53.  

Батюк Олександра Иосипівна, народилася 4 липня 1961 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор центру продажів у м. 
Волноваха,  ПрАТ СК "Український страховий дім", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", 
проживає в місті Волноваха Донецької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під 
№ 54.  



Український Микола Павлович, народився 8 серпня 1960 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Канізька загальноосвітня 
школа, член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в селі Каніж Новомиргородського 
району Кіровоградської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 55.  

Ушаков Геннадій Семенович, народився 4 червня 1952 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Адмірал ЛТД", член 
партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 56.  

Гагалюк Андрій Валерійович, народився 7 лютого 1981 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, асистент кафедри конструювання 
верстатів, інструментів і машин, Тернопільський національний технічний університет імені Івана 
Пулюя, член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Тернополі, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 57.  

Тютюнников Максим Володимирович, народився 13 лютого 1985 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ВІКТОРІЯ 
ЮРБІЗНЕС ГРУП", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Києві, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 58.  

Коваль Владислав Олександрович, народився 31 серпня 1975 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри соціології та 
соціальної роботи, Класичний приватний університет, член партії Політичне об'єднання "Рідна 
Вітчизна", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 59.  

Чмирід Михайло Миронович, народився 14 вересня 1958 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта незакінчена вища, заступник директора з 
виробництва, Дрогобицький плодоконсервний завод, член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", 
проживає в місті Дрогобич Львівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 60.  

Лясковський Георгій Дмитрович, народився 12 серпня 1941 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член партії Політичне 
об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 61.  

Мілоградський Володимир Ернестович, народився 8 червня 1966 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, приватний підприємець, член 
партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Луганську, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 62.  

Татьков Артем Юрійович, народився 22 грудня 1981 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа - підприємець, член 
партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Мерефа Харківського району 
Харківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 63.  

Ілюхін Володимир Олександрович, народився 3 лютого 1952 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член партії 
Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в селищі Шкільне Сімферопольського району 
Автономної Республіки Крим, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 64.  

Яйлоян Карен Генрікович, народився 25 квітня 1976 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта незакінчена вища, директор, ТОВ 
"Азовелектрокомплект", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в селі Ключове 
Володарського району Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 65.  

Мандзій Тарас Федорович, народився 4 травня 1983 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, державний виконавець, 
Пустомитівське районне управління юстиції Львівської області, член партії Політичне об'єднання "Рідна 
Вітчизна", проживає в місті Пустомити Львівської області, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 66.  

Фесак Ольга Федорівна, народилася 21 грудня 1962 року, громадянка України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, заступник начальника відділу з інформаційних 
питань, Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", 
проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 67.  

Григор'ян Павло Григорович, народився 28 квітня 1958 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, приватний підприємець, член партії 



Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Вознесенськ Миколаївської області, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 68.  

Головіна Ріта Василівна, народилася 17 лютого 1975 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, приватний підприємець, член партії 
Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Сімферополі Автономної Республіки Крим, 
судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 69.  

Карецький Геннадій Васильович, народився 20 листопада 1964 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта базова вища, головний лікар, 
дитячий оздоровчий центр "Орлятко", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в 
смт Новотроїцьке Херсонської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 70.  

Молдован Михайло Миколайович, народився 17 жовтня 1954 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, головний інженер, ТОВ 
"Українська енергетична компанія", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в 
місті Херсоні, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 71.  

Кириченко Олександр Станіславович, народився 16 березня 1968 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, головний інженер, ТОВ 
"Науково-винахідницька компанія "Технополіс", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", 
проживає в місті Дніпропетровську, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 72.  

Зеленін Юрій Вікторович, народився 21 червня 1973 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, асистент кафедри народної і 
нетрадиційної медицини, Харківська медична академія післядипломної освіти, член партії Політичне 
об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 73.  

Бучок Володимир Іванович, народився 11 червня 1982 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, асистент кафедри теорії та методики 
олімпійського і професійного спорту, Тернопільський національний педагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка, член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Тернополі, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 74.  

Самсонкін Станіслав Євгенович, народився 19 грудня 1977 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Трініті 
Еколоджи" філія в Херсонській області, член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в 
місті Херсоні, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 75.  

Краснянський Юрій Валерійович, народився 11 червня 1979 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта незакінчена вища, директор, ТОВ 
"Торгівельна компанія "Престиж комфорт", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", 
проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 76.  

Сивокоз Ігор Павлович, народився 4 травня 1969 року, громадянин України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, фірма "Вулкан", член партії 
Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Красноармійськ Донецької області, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 77.  

Музиченко Сергій Володимирович, народився 22 травня 1960 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, виконавчий директор, мале 
підприємство "ДАР-В", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті 
Хмельницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку  під № 78.  

Меньщіков Олександр Михайлович, народився 7 лютого 1962 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, головний інженер, ТОВ 
"Сімпрес", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Сімферополі 
Автономної Республіки Крим, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 79.  

Пархотько Андрій Валерійович, народився 14 вересня 1973 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "АЗОВТЕХ", член 
партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Маріуполь Донецької області, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 80.  

Гамерська Галина Михайлівна, народилася 24 червня 1966 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, приватний підприємець, член партії 
Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Єнакієве Донецької області, судимість 
відсутня, включена до виборчого списку під № 81.  



Власенко Вадим Олександрович, народився 13 квітня 1991 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта базова вища, начальник відділу по роботі з 
територіальною організацією міста  Києва, Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", член партії 
Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в селі Личанка Києво-Святошинського району 
Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 82.  

Ведула Тетяна Іванівна, народилася 29 серпня 1950 року, громадянка України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, пенсіонерка, член партії 
Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Кіровограді, судимість відсутня, включена до 
виборчого списку під № 83.  

Греков Віталій Степанович, народився 12 вересня 1959 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, керівник відділу, Волинська обласна 
організація Політичного об'єднання "Рідна Вітчизна", член партії Політичне об'єднання "Рідна 
Вітчизна", проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 84.  

Скоропад Ярослав Богданович, народився 14 лютого 1986 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, регіональний представник, ТОВ 
"Імперія Агро", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в селі Туринка 
Жовківського району Львівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 85.  

Салиста Олена Олександрівна, народилася 21 листопада 1977 року, громадянка України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, медіа-
холдинг "Бізнес Компаньон", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в смт  
Сімейкине Краснодонського району Луганської області, судимість відсутня, включена до виборчого 
списку під № 86.  

Будзинський Володимир Одамович, народився 18 січня 1959 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ 
"ЕТІКС", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в смт Новопокровка 
Чугуївського району Харківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 87.  

Львова Ганна Василівна, народилася 9 березня 1957 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, вихователь, Республіканський 
притулок для дітей, член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Сімферополі 
Автономної Республіки Крим, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 88.  

Мурат Андрій Борисович, народився 3 січня 1982 року, громадянин України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ВекторСтрой Донбасс", член 
партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Слов'янськ Донецької області, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 89.  

Цюрток Ольга Михайлівна, народилася 3 квітня 1972 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член партії 
Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до 
виборчого списку під № 90.  

Токарєв Антон Володимирович, народився 12 липня 1989 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта незакінчена вища, аудитор, ПрАТ "КПМГ-
Аудит", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Києві, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 91.  

Бушуєва Марина Георгіївна, народилася 24 травня 1963 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, приватний підприємець, член партії 
Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Луганську, судимість відсутня, включена до 
виборчого списку під № 92.  

Старухіна Ганна Володимирівна, народилася 21 квітня 1983 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора з корпоративних 
продажів, ПрАТ страхова компанія "Український Страховий Дім", член партії Політичне об'єднання 
"Рідна Вітчизна", проживає в місті Донецьку, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 
93.  

Блесткін Євгеній Олександрович, народився 30 квітня 1976 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта незакінчена вища, приватний підприємець, 
член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Дніпродзержинськ 
Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 94.  

Феньо Ернест Емеріхович, народився 4 березня 1959 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, консультант, компанія "Сальве 



Файненс Україна", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Олександрія 
Кіровоградської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 95.  

Пахолка Кирило Сергійович, народився 24 січня 1988 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член партії 
Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в смт Покровське Дніпропетровської області, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 96.  

Гапоненко Андрій Геннадійович, народився 20 січня 1986 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, консультант, ТОВ 
"ПрайсуотерхаусКуперс", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Києві, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 97.  

Бондаренко Сергій Володимирович, народився 14 лютого 1976 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, водій, Заводська районна 
рада м. Дніпродзержинськ, член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті 
Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 98.  

Коваль Любов Іванівна, народилася 7 серпня 1957 року, громадянка України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонерка, член партії Політичне об'єднання 
"Рідна Вітчизна", проживає в смт Чечельник Вінницької області, судимість відсутня, включена до 
виборчого списку під № 99.  

Міхєєв Олександр Варсанофійович, народився 18 березня 1957 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст відділу 
екологічного контролю природних ресурсів Східного регіону, Державна екологічна інспекція в 
Донецькій області, член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Ясинувата 
Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 100.  

Городько Юрій Володимирович, народився 28 грудня 1970 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, приватний підприємець, член партії 
Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Новоазовськ Донецької області, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 101.  

Панченко Анатолій Іванович, народився 1 січня 1965 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, старший майстер, державне 
підприємство "Кремінське лісове мисливське господарство", член партії Політичне об'єднання "Рідна 
Вітчизна", проживає в місті Рубіжне Луганської області, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 102.  

Сергєєв Сергій Олександрович, народився 24 серпня 1982 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, радник директора, ТОВ 
"Інвестиційний бізнес-консалтинг", член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті 
Маріуполь Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 103.  

Васильєв Володимир Семенович, народився 1 серпня 1959 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, приватний підприємець, 
член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в смт Васильківка Дніпропетровської 
області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 104.  

Коломієць Людмила Петрівна, народилася 4 квітня 1961 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта базова вища, швачка, ВАТ "Глорія джинс", 
член партії Політичне об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в смт Новопсков Луганської області, 
судимість відсутня, включена до виборчого списку  під № 105.  

Хамер Єва Андріївна, народилася 22 грудня 1987 року, громадянка України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член партії Політичне 
об'єднання "Рідна Вітчизна", проживає в місті Донецьку, судимість відсутня, включена до виборчого 
списку під № 106. 

 
 

Секретар Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ 
 
 
 

 
 

 


