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Аксьонов Андрій Анатолійович, народився 2 лютого 1971 ро-

ку в смт Новодонецьке міста Добропілля Донецької області, 
громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає 
на території України, освіта вища, Добропільський міський го-
лова, безпартійний, проживає в смт Новодонецьке Краматор-
ського району Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт 
висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «Порядок».

Бондаренко Андрій Олександрович, народився 20 березня 
1985 року в місті Гірник Донецької області, громадянин Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території Украї-
ни, освіта вища, голова, Покровська районна державна адміні-
страція Донецької області, безпартійний, проживає в місті Ма-
ріуполь Маріупольського району Донецької області, судимість 
відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НА-
РОДУ».

Гакова Юлія Григорівна, народилася 19 вересня 1981 року в 
місті Краматорськ Донецької області, громадянка України, про-
тягом останніх п’яти років проживає на території України, осві-
та вища, директор, ТОВ «ЮнітЛаб», член Політичної Партії «ГО-
ЛОС», проживає в місті Краматорськ Краматорського району 
Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування — 
Політична Партія «ГОЛОС».

 Головко Микола Вікторович, народився 17 липня 1974 року 
в місті Красноармійськ Донецької області, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, 
освіта вища, фізична особа — підприємець, безпартійний, про-
живає в місті Покровськ Покровського району Донецької об-
ласті, судимість відсутня, самовисування.

Груздєв Олександр Георгійович, народився 22 сiчня 1969 ро-
ку в селі Хлібодарівка Волноваського району Донецької об-
ласті, громадянин України, протягом останніх п’яти років про-
живає на території України, освіта вища, помічник директора 
з економічної і корпоративної безпеки, ДП «Шахтоуправлін-
ня «Південнодонбаське № 1», безпартійний, проживає в місті 
Волноваха Волноваського району Донецької області, судимість 
відсутня, самовисування.

Добша Іштван Адальбертович, народився 6 червня 1988 ро-
ку в місті Виноградів Закарпатської області, громадянин Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території Укра-
їни, освіта вища, радник голови, громадська організація «То-
вариство угорської культури Закарпаття», член «КМКС» Партії 
угорців України, проживає в селі Перехрестя Берегівського ра-
йону Закарпатської області, судимість відсутня, суб’єкт вису-
вання — «КМКС» Партія угорців України.

 Дорошенко Людмила Василівна, народилася 18 вересня 
1975 року в селі Рудівка Прилуцького району Чернігівської об-
ласті, громадянка України, протягом останніх п’яти років про-
живає на території України, освіта професійно-технічна, старша 
медична сестра, Комунальне некомерційне підприємство «При-
луцька дитяча лікарня» Прилуцької міської ради, безпартійнa, 
проживає в місті Прилуки Прилуцького району Чернігівської 
області, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА 
ПАРТІЯ «МАЙБУТНЄ КРАЇНИ».

Звагольський Сергій Сергійович, народився 17 квiтня 
1989 року в місті Красноармійськ Донецької області, громадя-
нин України, протягом останніх п’яти років проживає на тери-
торії України, освіта вища, гірник очисного забою, ПрАТ «Шах-
тоуправління «Покровське», безпартійний, проживає в місті 
Покровськ Покровського району Донецької області, судимість 
відсутня, самовисування.

Кузьменко Юлія Леонідівна, народилася 5 листопада 
1979 року в місті Горлівка Донецької області, громадянка Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території Укра-
їни, освіта вища, лікар-анестезіолог дитячий, завідувач відді-
лення рентгенангіографії та ендоваскулярної хірургії, Держав-
на установа «Центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ 
України», безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість від-
сутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЄВРОПЕЙ-
СЬКА СОЛІДАРНІСТЬ».

 Марчевський Артем Павлович, народився 5 липня 1988 ро-
ку в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти 
років проживає на території України, освіта вища, генеральний 
продюсер, ТОВ «Телерадіокомпанія «112-ТВ», член Політичної 
партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ», проживає в 
місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування — Політична 
партія «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ».

Масенець Андрій Анатолійович, народився 5 жовтня 1978 ро-
ку в місті Донецьку, громадянин України, протягом останніх 
п’яти років проживає на території України, освіта вища, дирек-
тор, КП «Покровська ритуальна служба», безпартійний, прожи-
ває в місті Покровськ Покровського району Донецької області, 
судимість відсутня, самовисування.

 Масло Надія Анатоліївна, народилася 4 лютого 1958 року в 
селі Яблунівка Костянтинівського району Донецької області, 
громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає 
на території України, освіта вища, пенсіонерка, член Політич-
ної партії «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК», проживає в місті Покровськ 
Покровського району Донецької області, судимість відсутня, 
суб’єкт висування — Політична партія «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК».

Мироненко Богдан Сергійович, народився 25 березня 
2000 року в місті Красноармійськ Донецької області, громадя-
нин України, протягом останніх п’яти років проживає на тери-
торії України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, 
безпартійний, проживає в місті Покровськ Покровського райо-
ну Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

 Ревва Лариса Миколаївна, народилася 8 липня 1963 року в 
місті Кіровськ Луганської області, громадянка України, протя-
гом останніх п’яти років проживає на території України, осві-
та вища, тимчасово не працює, член політичної партії Все-
українське об’єднання «Батьківщина», проживає в місті Мир-
ноград Покровського району Донецької області, судимість від-
сутня, суб’єкт висування — політична партія Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина».

Рибін Валентин Володимирович, народився 9 вересня 
1978 року в місті Хабаровськ, Хабаровський край, Російська 
Федерація, громадянин України, протягом останніх п’яти років 
проживає на території України, освіта вища, адвокат, приватна 
адвокатська практика, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ША-
РІЯ», проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт вису-
вання — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ ШАРІЯ».

Ровенський Антон Євгенович, народився 11 грудня 1991 ро-
ку в місті Алчевськ Луганської області, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, 
освіта вища, менеджер, ПП «Медичний Центр «Мати та Дити-
на», безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, 
самовисування.

Тамбулатов Олександр Олександрович, народився 22 лип-
ня 1990 року в місті Шахтарськ Донецької області, громадя-
нин України, протягом останніх п’яти років проживає на тери-
торії України, освіта вища, юрист, ТОВ «Афродіта», безпартій-
ний, проживає в місті Волноваха Волноваського району Доне-
цької області, судимість відсутня, самовисування.

Третяк Юрій Васильович, народився 24 березня 1968 року в 
місті Бішкек, Киргизстан, громадянин України, протягом остан-
ніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, рад-
ник міського голови, виконавчий комітет Мирноградської місь-
кої ради Покровського району Донецької області, безпартій-
ний, проживає в місті Мирноград Покровського району Доне-
цької області, судимість відсутня, самовисування.

Шилова Вікторія Віталіївна, народилася 4 травня 1972 року 
в місті Новомосковськ Дніпропетровської області, громадянка 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території 
України, освіта вища, голова правління, громадська організа-
ція «Антивійна», безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість 
відсутня, суб’єкт висування — Політична партія «Держава».

Перелік 
кандидатів у народні депутати України,  

зареєстрованих в одномандатному 
виборчому окрузі № 87 на проміжних 
виборах народного депутата України  

28 березня 2021 року
Вірастюк Василь Ярославович, народився 22 квiтня 

1974 року в місті Івано-Франківську, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території Укра-
їни, освіта вища, фізична особа — підприємець, безпар-
тійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт  
висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ». 

Голіней Юрій Дмитрович, народився 6 травня 1977 року в 
селищі Ланчин Надвірнянського району Івано-Франківської 
області, громадянин України, протягом останніх п’яти років 
проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ 
«ПРИКАРПАТСЕРВІС», член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВСЕУКРАЇН-
СЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ПЛАТФОРМА ГРОМАД», проживає в селі 
Добротів Надвірнянського району Івано-Франківської облас-
ті, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАР-
ТІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ПЛАТФОРМА ГРОМАД».

Дереворіз Руслан Євгенійович, народився 9 грудня 1976 ро-
ку в селі Яблунів Гусятинського району Тернопільської облас-
ті, громадянин України, протягом останніх п’яти років прожи-
ває на території України, освіта вища, фізична особа — під-
приємець, член Політичної Партії «ПАТРІОТ», проживає в міс-
ті Тернополі Тернопільського району Тернопільської області, 
судимість відсутня, самовисування.

Жолоб Марія Михайлівна, народилася 23 вересня 1994 року 
в селі Слобода Коломийського району Івано-Франківської об-
ласті, громадянка України, протягом останніх п’яти років про-
живає на території України, освіта вища, менеджер, ТОВ «То-
тісфарма Груп», безпартійнa, проживає в місті Івано-Франків-

ську Івано-Франківського району Івано-Франківської області, 
судимість відсутня, самовисування.

Звіробій-Біленька Маруся Степанівна, народилася 25 бе-
резня 1978 року в смт Калинівка Васильківського району Ки-
ївської області, громадянка України, протягом останніх п’яти 
років проживає на території України, освіта вища, мене-
джер (управитель) з маркетингу, ТОВ «Новий дім квартал», 
безпартійнa, проживає в смт Калинівка Фастівського райо-
ну Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування — 
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ».

Зозуля Руслан Петрович, народився 17 серпня 1966 року в 
смт Липовець Вінницької області, громадянин України, протя-
гом останніх п’яти років проживає на території України, освіта 
вища, президент компанії, ПАТ «Гемопласт», член ПОЛІТИЧ-
НОЇ ПАРТІЇ «РОЗВИТОК І ДОБРОБУТ», проживає в місті Білго-
род-Дністровський Білгород-Дністровського району Одеської 
області, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА 
ПАРТІЯ «РОЗВИТОК І ДОБРОБУТ».

Кошулинський Руслан Володимирович, народився 9 ве-
ресня 1969 року в місті Львові, громадянин України, протя-
гом останніх п’яти років проживає на території України, осві-
та вища, Голова Секретаріату, політична партія Всеукраїнське 
об’єднання «Свобода», член політичної партії Всеукраїнське 
об’єднання «Свобода», проживає в місті Львові, судимість 
відсутня, суб’єкт висування — політична партія Всеукраїнське 
об’єднання «Свобода».

Макар Іван Іванович, народився 15 сiчня 1957 року в селі 
Галівка Старосамбірського району Львівської області, грома-
дянин України, протягом останніх п’яти років проживає на те-
риторії України, освіта вища, адвокат, безпартійний, прожи-
ває в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування — По-
літична партія «Важливий кожен».

 Ноняк Михайло Васильович, народився 24 жовтня 1982 ро-
ку в селі Манява Богородчанського району Івано-Франків-
ської області, громадянин України, протягом останніх п’яти 
років проживає на території України, освіта вища, голова, 
Всеукраїнська профспілка військових, працівників правоохо-
ронних органів та учасників бойових дій, безпартійний, про-
живає в місті Надвірна Надвірнянського району Івано-Фран-
ківської області, судимість відсутня, самовисування.

Резеш Йосип Йосипович, народився 21 листопада 1985 ро-
ку в місті Ужгороді Закарпатської області, громадянин Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території Укра-
їни, освіта вища, радник голови, громадська організація «То-
вариство угорської культури Закарпаття», безпартійний, про-
живає в місті Ужгороді Ужгородського району Закарпатської 
області, судимість відсутня, суб’єкт висування — «КМКС» 
Партія угорців України.

 Сивачук Сергій Олексійович, народився 18 серпня 1985 ро-
ку в місті Івано-Франківську, громадянин України, протягом 
останніх п’яти років проживає на території України, освіта ви-
ща, керівник, народний аматорський драматичний колектив 
«Думка» Івано-Франківського Міського Народного дому, член 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС», проживає в 
місті Івано-Франківську Івано-Франківського району Івано-
Франківської області, судимість відсутня, самовисування.

Шевченко Олександр Леонідович, народився 8 квiтня 
1971 року в місті Коломия Івано-Франківської області, грома-
дянин України, протягом останніх п’яти років проживає на те-
риторії України, освіта вища, директор з стратегічного розви-
тку та інвестицій, ТОВ «ДОРОЖНЄ ПІДПРИЄМСТВО ПБС», без-
партійний, проживає в селі Поляниця Надвірнянського райо-
ну Івано-Франківської області, судимість відсутня, суб’єкт ви-
сування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА МАЙБУТНЄ».

Шевченко Олександр Леонідович, народився 9 сiчня 
1974 року в місті Києві, громадянин України, протягом остан-
ніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Дзвінко-
ве Фастівського району Київської області, судимість відсут-
ня, самовисування.

 Шевченко Олександр Петрович, народився 31 липня 
1969 року в місті Києві, громадянин України, протягом остан-
ніх п’яти років проживає на території України, освіта про-
фесійно-технічна, електрозварник ручної зварки, ТОВ «ЮНІ-
БІЛД», безпартійний, проживає в місті Києві, судимість від-
сутня, самовисування.

Юрченко Юрій Іванович, народився 10 квiтня 1981 року в 
селі Новоєгорівка Новоукраїнського району Кіровоградської 
області, громадянин України, протягом останніх п’яти років 
проживає на території України, освіта вища, керуючий, ад-
вокатське бюро «Юрченко Юрій та партнери», член Політич-
ної партії «Нова демократія», проживає в місті Новоукраїнка 
Новоукраїнського району Кіровоградської області, судимість 
відсутня, суб’єкт висування — Політична партія «Нова демо-
кратія».


