
 
 
 

 
 

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ  
ПОСТАНОВА 

 
17 серпня  2012 року                            м. Київ                                                    № 475 
 

Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України,  
включених до виборчого списку Партії Зелених України,  

у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 
 
До Центральної виборчої комісії надійшла заява Партії Зелених України разом з іншими 

документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України, висунутих 30 липня 2012 року на 
XXІІ позачерговому З'їзді цієї партії та включених до виборчого списку кандидатів у народні депутати 
України Партії Зелених 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, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", 
Центральна виборча комісія  ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Зареєструвати кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Партії 
Зелених 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 Зелених 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 № 475 
 
 

ВИБОРЧИЙ СПИСОК 
кандидатів у народні депутати України Партії Зелених України  
у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 

 
Москаль Денис Денисович, народився 15 липня 1975 року, громадянин України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, голова, приватне підприємство, член 
Партії Зелених України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 1.  

Курикін Сергій Іванович, народився 1 червня 1959 року, громадянин України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата 



України, член Партії Зелених України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 2.  

Кондратюк Тетяна Вікторівна, народилася 18 липня 1974 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, докторант, Національна академія 
державного управління при Президентові України, член Партії Зелених України, проживає в місті Києві, 
судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 3.  

Літвак Сергій Михайлович, народився 6 лютого 1961 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, начальник управління, Державне 
управління охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області, член Партії 
Зелених України, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 4.  

Кононов Віталій Миколайович, народився 2 квітня 1950 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Партії Зелених 
України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 5.  

Шелудько Володимир Васильович, народився 29 січня 1951 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного 
депутата України, член Партії Зелених України, проживає в місті Цюрупинськ Херсонської області, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 6.  

Бахтиєв Руслан Абдулхаєвич, народився 17 червня 1968 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, старший консультант, Національний 
інститут стратегічних досліджень при Президентові України, член Партії Зелених України, проживає в 
місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 7.  

Мельник Борис Васильович, народився 11 червня 1961 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Укрбіофарм", 
безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 8.  

Фесянов Петро Олексійович, народився 17 червня 1966 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, аспірант, Національна академія 
державного управління при Президентові України, член Партії Зелених України, проживає в місті Києві, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 9.  

Судницин Федір Семенович, народився 6 травня 1955 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник генерального 
директора, ДП агрокомбінат "Пуща - Водиця", член Партії Зелених України, проживає в місті Києві, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 10.  

Бусел Володимир Володимирович, народився 16 вересня 1971 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Київмет", 
член Партії Зелених України, проживає в селі Слобідка Калуського району Івано-Франківської області, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 11.  

Тарасенко Віктор Сергійович, народився 28 лютого 1943 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач кафедри, Національна 
академія природоохоронного і курортного будівництва, член Партії Зелених України, проживає в місті 
Сімферополі Автономної Республіки Крим, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 
12.  

Крук Юрій Юрійович, народився 5 жовтня 1978 року, громадянин України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, ТОВ "Українська 
національна транспортна компанія", член Партії Зелених України, проживає в місті Одесі, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 13.  

Бодун Тетяна Іванівна, народилася 22 вересня 1973 року, громадянка України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Партії Зелених 
України, проживає в селі Білий Камінь Чечельницького району Вінницької області, судимість відсутня, 
включена до виборчого списку під № 14.  

Луговик Сергій Миколайович, народився 14 вересня 1979 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, заступник начальника, відділ 
гуманітарного розвитку та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету, член Партії 
Зелених України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 15.  

Москалюк Сніжана Василівна, народилася 1 січня 1975 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 № 16.  



 
Станко Петро Олександрович, народився 24 травня 1975 року, громадянин України, протягом 

останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, студмістечко Національного 
авіаційного університету, член Партії Зелених України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 17.  

Хорошко Ніна Василівна, народилася 20 січня 1966 року, громадянка України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Партії Зелених 
України, проживає в місті Сміла Черкаської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку 
під № 18.  

Ангурець Олексій Володимирович, народився 18 жовтня 1975 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, інженер, Інститут проблем 
природокористування та екології Національної академії наук України, член Партії Зелених України, 
проживає в місті Дніпропетровську, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 19.  

Гречишкіна Лариса Федорівна, народилася 1 січня 1948 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Партії Зелених 
України, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 20.  

Чухліч Микола Ілліч, народився 18 вересня 1954 року, громадянин України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст, виконавчий апарат 
Семенівської районної ради, член Партії Зелених України, проживає в смт Семенівка Полтавської 
області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 21.  

Василевський Володимир Адамович, народився 30 травня 1974 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ДП "Галицька 
агроторгова компанія", член Партії Зелених України, проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 22.  

Богатирчук Неоніла Анатоліївна, народилася 17 травня 1960 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 № 23.  

Довбенко Світлана Леонідівна, народилася 24 серпня 1963 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Чернігівський обласний 
молодіжний центр праці при управлінні у справах сім'ї та молоді Чернігівської обласної адміністрації, 
член Партії Зелених України, проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включена до виборчого 
списку під № 24.  

Сальніков Микола Юрійович, народився 6 червня 1964 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Партії Зелених 
України, проживає в місті Кіровограді, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 25.  

Лустенко Сергій Анатолійович, народився 9 червня 1969 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, ТОВ "Суми-
Інтермет", член Партії Зелених України, проживає в місті Тростянець Сумської області, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 26.  

Блистів Василь Іванович, народився 30 липня 1964 року, громадянин України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, Закарпатська державна зональна 
лісонасіннєва інспекція, член Партії Зелених України, проживає в місті Мукачеве Закарпатської області, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 27.  

Вересовий Дмитро Валерійович, народився 7 вересня 1972 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ДивіДент", член 
Партії Зелених України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 28.  

Шевченко Олександр Дмитрович, народився 5 січня 1954 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, науково-
виробниче об'єднання "Технологія-Екологія-Якість", член Партії Зелених України, проживає в місті 
Донецьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 29.  

Пряженцев Андрій Іванович, народився 18 жовтня 1975 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, приватний підприємець, член Партії 
Зелених України, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 30.  

Ковтуненко Тетяна Миколаївна, народилася 4 серпня 1978 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Партії 



Зелених України, проживає в місті Луганську, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 
31.  

Боднараш Іван Дмитрович, народився 19 серпня 1966 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, керівник гуртка, Чернівецький 
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, член Партії Зелених України, 
проживає в селі Остриця Герцаївського району Чернівецької області, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 32.  

Гнаткевич Олег Анатолійович, народився 17 травня 1958 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта середня, пенсіонер, член Партії Зелених 
України, проживає в місті Горохів Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 33.  

Чернецький Володимир Зіновійович, народився 10 вересня 1973 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, керівник відділу, ПАТ 
"Альфа-Банк", член Партії Зелених України, проживає в селі Дуб'є Бродівського району Львівської 
області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 34.  

Вербіцька Тетяна Миколаївна, народилася 12 травня 1972 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, керівник прес-служби, Партія Зелених 
України, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 
35.  

Осипов Валерій Борисович, народився 21 вересня 1949 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Партії Зелених 
України, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 36.  

Матієга Василь Михайлович, народився 15 жовтня 1946 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор-декан, Харківський 
політехнічний інститут, безпартійний, проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 37.  

Бабічев Іван Геннадійович, народився 22 листопада 1984 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, відділ організаційної 
роботи гуртожитків Студентського містечка, член Партії Зелених України, проживає в місті Києві, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 38.  

Рижков Олександр Сергійович, народився 5 березня 1985 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, Національний університет 
кораблебудування, член Партії Зелених України, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 39.  

Васильєв Олег Петрович, народився 29 квітня 1955 року, громадянин України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, заступник Скадовського міського голови, член 
Партії Зелених України, проживає в місті Скадовськ Херсонської області, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 40.  

Басюк Віталій Валерійович, народився 9 травня 1978 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Партії 
Зелених України, проживає в селі Богданівка Броварського району Київської області, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 41.  

Косіков Сергій Валерійович, народився 9 листопада 1964 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП НВТО "Кременчук - 
Пласт", член Партії Зелених України, проживає в селі Коломицівка Глобинського району Полтавської 
області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 42.  

Туголуков Станіслав Андрійович, народився 1 лютого 1987 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора з питань 
маркетингу, компанія "Оупен медіа груп", член Партії Зелених України, проживає в місті Києві, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 43.  

Марченко Микола Вікторович, народився 1 січня 1966 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Ірій", член Партії 
Зелених України, проживає в смт Варва Чернігівської області, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 44.  

Артеменко Ігор Олександрович, народився 22 січня 1966 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Кам'яний міст", член 



Партії Зелених України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 45.  

Крук Вячеслав Юлійович, народився 17 серпня 1968 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, президент, благодійна організація 
"Благодійний фонд Вячеслава Крука "Південна столиця", член Партії Зелених України, проживає в місті 
Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 46.  

Горборуков Микола Андрійович, народився 22 травня 1947 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Партії Зелених 
України, проживає в місті Кіровограді, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 47.  

Карпенко Володимир Михайлович, народився 30 вересня 1963 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, директор, ПП 
"Науково-інформаційний і оздоровчий центр "Скіф", член Партії Зелених України, проживає в місті 
Лебедин Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 48.  

Качур Борис Михайлович, народився 3 травня 1959 року, громадянин України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, доцент, Закарпатський інститут післядипломної 
педагогічної освіти, член Партії Зелених України, проживає в місті Ужгороді Закарпатської області, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 49.  

Королюк Василь Іванович, народився 9 квітня 1947 року, громадянин України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Чернівецька обласна організація 
Українського товариства охорони природи, член Партії Зелених України, проживає в місті Чернівцях, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 50.  

Дригулич Петро Григорович, народився 1 квітня 1963 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, начальник управління, ПАТ 
"Укрнафта", член Партії Зелених України, проживає в місті Дрогобич Львівської області, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 51.  

Кушнір Іван Володимирович, народився 25 серпня 1985 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, заступник начальника, Національний 
авіаційний університет, член Партії Зелених України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 52.  

Тарасенко Віталій Анатолійович, народився 31 грудня 1976 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Партії 
Зелених України, проживає в смт Кути Косівського району Івано-Франківської області, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 53.  

Коломоєць Олексій Олексійович, народився 3 серпня 1988 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер, ТОВ "Є-КОМ", член Партії 
Зелених України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 54.  

Осипова Олена Валеріївна, народилася 26 жовтня 1982 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Партії 
Зелених України, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 55.  

Терещенко Максим Геннадійович, народився 2 листопада 1977 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Партії 
Зелених України, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 56.  

Зікранець Олександр Степанович, народився 6 травня 1969 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, приватний підприємець, 
член Партії Зелених України, проживає в місті Каховка Херсонської області, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 57.  

Політі Георгій Євгенович, народився 2 липня 1971 року, громадянин України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ПП "Полімаркет", член 
Партії Зелених України, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під 
№ 58.  

Бойко Тетяна Георгіївна, народилася 15 березня 1956 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, фінансовий директор, комерційне 
підприємство "Полтава-Інтелект-Сервіс", член Партії Зелених України, проживає в місті Полтаві, 
судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 59.  



Кротюк Василь Трохимович, народився 20 липня 1951 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта середня, приватний підприємець, член Партії 
Зелених України, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 60.  

Біляєва Юлія Сергіївна, народилася 6 березня 1979 року, громадянка України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, приватний підприємець, член Партії Зелених 
України, проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 61.  

Митрович Михайло Михайлович, народився 3 грудня 1963 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, редактор, газета "Зелений край", член 
Партії Зелених України, проживає в місті Мукачеве Закарпатської області, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 62.  

Шайдулін Гаріф Зайдулович, народився 26 грудня 1944 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта загальна середня, пенсіонер, член Партії 
Зелених України, проживає в місті Макіївка Донецької області, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 63.  

Хапатнюковський Олександр Вікторович, народився 14 вересня 1985 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст, 
Секретаріат Конституційного Суду України, член Партії Зелених України, проживає в місті Одесі, 
судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 64.  

Гинку Ірина Ігорівна, народилася 3 вересня 1977 року, громадянка України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта середня, тимчасово не працює, член Партії Зелених 
України, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 65.  

Козирь Тетяна Валеріївна, народилася 16 липня 1975 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, економіст, ТОВ "Медіа Плюс", 
безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 66.  

Настасенко Валентин Олексійович, народився 6 листопада 1951 року, громадянин України, 
протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри експлуатації 
суднових енергетичних установок і загальноінженерної підготовки, Херсонський державний морський 
інститут, член Партії Зелених України, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 67.  

Агризков Валерій Васильович, народився 27 грудня 1953 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, головний енергетик, державне 
підприємство "Чугуївський авіаційний ремонтний завод", член Партії Зелених України, проживає в місті 
Чугуїв Харківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 68.  

Сокіл Ігор Анатолійович, народився 9 серпня 1973 року, громадянин України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, приватний підприємець, член Партії Зелених 
України, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 69.  

Яценко Інна Віталіївна, народилася 16 серпня 1982 року, громадянка України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Партії Зелених 
України, проживає в місті Арциз Одеської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку 
під № 70.  

Пєшехонова Ірина Віталіївна, народилася 24 квітня 1964 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, заступник головного бухгалтера, ТОВ 
"Полтава-Інтелект-Сервіс", член Партії Зелених України, проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, 
включена до виборчого списку під № 71.  

Гармаш Петро Петрович, народився 5 вересня 1977 року, громадянин України, протягом останніх 
п'яти років проживає на території України, освіта вища, заступник головного лікаря, міська лікарня № 3, 
безпартійний, проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 72.  

Юрченко Олександр Анатолійович, народився 6 травня 1977 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, заступник начальника, служба охорони 
навколишнього середовища державного підприємства "Іллічівський морський торговельний порт", член 
Партії Зелених України, проживає в місті Іллічівськ Одеської області, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 73.  

Коряк Артур Васильович, народився 12 березня 1972 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, приватне підприємство 
фірма "Консул", член Партії Зелених України, проживає в місті Лубни Полтавської області, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 74.  



Толстікова Людмила Іванівна, народилася 7 листопада 1944 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонерка, член Партії Зелених 
України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 75.  

Лящук Микола Володимирович, народився 17 липня 1964 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "ПОЛМ", член Партії 
Зелених України, проживає в місті Борислав Львівської області, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 76.  

Гуцуляк Діана Андріївна, народилася 20 жовтня 1987 року, громадянка України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта базова вища, менеджер з транспортно-
експедиційної діяльності, ТзОВ " АсМП Логістика", член Партії Зелених України, проживає в місті 
Львові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 77.  

Старунь Сергій Володимирович, народився 16 січня 1967 року, громадянин України, протягом 
останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу кадрів, ДП 
агрокомбінат "Пуща - Водиця", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 78.  

 
 

Секретар Центральної виборчої комісії  Т. ЛУКАШ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


