
 
 
 

 
 

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ  
ПОСТАНОВА 

 
17 серпня  2012 року                                    м. Київ                                                                     № 474 
 

Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України,   
включених до виборчого списку Політичної партії  

"Народно-трудовий союз України", у загальнодержавному  
багатомандатному виборчому окрузі 

 
До Центральної виборчої комісії надійшла заява Політичної партії "Народно-трудовий союз 

України"  разом з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України, 
висунутих 5 серпня 2012 року на З'їзді цієї партії та включених до виборчого списку кандидатів у 
народні депутати України Політичної партії "Народно-трудовий союз 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 
Політичної партії "Народно-трудовий союз Україна", 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 "Народно-трудовий союз 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 17 серпня 2012 року № 474 
 
 

ВИБОРЧИЙ СПИСОК 
кандидатів у народні депутати України Політичної партії  

" Народно-трудовий союз України" у загальнодержавному  
багатомандатному виборчому окрузі 

 
Зубов Валентин Сергійович, народився 10 червня 1946 року, громадянин України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член 



Політичної партії "Народно-трудовий союз України", проживає в місті Києві, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 1. 

Ніколаєв Михайло Євгенович, народився 16 вересня 1972 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа - підприємець, член 
Політичної партії "Народно-трудовий союз України", проживає в місті Маріуполь Донецької області, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 2. 

Григор'єв Євген Владиславович, народився 28 серпня 1959 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної 
партії "Народно-трудовий союз України", проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 3. 

Лох Євген Леонтійович, народився 7 березня 1968 року, громадянин України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії 
"Народно-трудовий союз України", проживає в селі Круглик Києво-Святошинського району Київської 
області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 4. 

Фазекош Олексій Андрійович, народився 15 грудня 1967 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, радник голови, Закарпатська обласна 
рада, член Політичної партії "Народно-трудовий союз України", проживає в місті Мукачеве 
Закарпатської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 5. 

Саєнко Ольга Юріївна, народилася 12 липня 1985 року, громадянка України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Станком Автоматика", член 
Політичної партії "Народно-трудовий союз України", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, 
включена до виборчого списку під № 6. 

Корнієнко Ірина Володимирівна, народилася 26 січня 1976 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного 
депутата України, член Політичної партії "Народно-трудовий союз України", проживає в місті Березань 
Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 7. 

Гордієнко Анастасія Валентинівна, народилася 20 квітня 1980 року, громадянка України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант 
народного депутата України, член Політичної партії "Народно-трудовий союз України", проживає в 
місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 8. 

Стороженко Оксана Олександрівна, народилася 15 лютого 1970 року, громадянка України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, доцент, Інститут 
магістерської та післядипломної підготовки Університету банківської справи НБУ, член Політичної 
партії "Народно-трудовий союз України", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до 
виборчого списку під № 9. 

Сирота Віктор Миколайович, народився 26 травня 1962 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП " Скорпіон пульт", член 
Політичної партії "Народно-трудовий союз України", проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 10. 

 
Дригула Денис Іванович, народився 26 квітня 1978 року, громадянин України, протягом останніх 

п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії 
"Народно-трудовий союз України", проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 11. 

Галась Юрій Васильович, народився 13 серпня 1987 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної 
партії "Народно-трудовий союз України", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 12. 

Козачук Людмила Юріївна, народилася 15 липня 1989 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної 
партії "Народно-трудовий союз України", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до 
виборчого списку під № 13. 

Хом'яков Денис Володимирович, народився 10 жовтня 1984 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта загальна середня, директор, ТОВ "НВО 
УкрЕнергоРесурс", член Політичної партії "Народно-трудовий союз України", проживає в місті 
Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 14. 



Єфремова Яна Вікторівна, народилася 29 грудня 1984 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ 
"Глобальні системи подорожей", член Політичної партії "Народно-трудовий союз України", проживає в 
місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 15. 

Дарчич Валерій Іванович, народився 16 травня 1964 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ " Маршал України" , 
член Політичної партії "Народно-трудовий союз України", проживає в місті Сімферополі Автономної 
Республіки Крим, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 16. 

Ісаєнко Сергій Валентинович, народився 4 жовтня 1952 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ 
"Севботмоторс", член Політичної партії "Народно-трудовий союз України", проживає в місті 
Севастополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 17. 

  
 

Секретар Центральної виборчої комісії  Т. ЛУКАШ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


