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НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ,
ОБРАНІ В БАГАТОМАНДАТНОМУ

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ
(продовження)

РОЗДІЛ 9РОЗДІЛ 9РОЗДІЛ 9РОЗДІЛ 9РОЗДІЛ 9

Біографічні дані
 народних депутатів України, обраних у

багатомандатному загальнодержавному
виборчому окрузі, та карти5схеми

результатів голосування за політичні
партії, виборчі блоки партій

 в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі



РОЗДІЛ 9. НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ, ОБРАНІ В БАГАТОМАНДАТНОМУ
      ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ

7

Комуністична партія України

Авт. Республіка
Крим 977768 384666 39.3412
Вінницька 1064300 265159 24.9139
Волинська 610205 56205 9.2108
Дніпропетровська 1917089 491172 25.6207
Донецька 2414935 856323 35.4594
Житомирська 852270 198515 23.2925
Закарпатська 607852 40378 6.6427
Запорізька 1043761 334197 32.0185
Івано�Франківська 830968 24906 2.9972
Київська 1024747 211245 20.6143
Кіровоградська 671614 195756 29.1470
Луганська 1355712 623297 45.9756
Львівська 1593269 65283 4.0974

Миколаївська 663341 257893 38.8778
Одеська 1242212 350744 28.2354
Полтавська 1007836 239349 23.7488
Рівненська 673119 50881 7.5589
Сумська 772314 196413 25.4317
Тернопільська 736485 21363 2.9006
Харківська 1537506 545665 35.4902
Херсонська 623042 213980 34.3443
Хмельницька 901450 191272 21.2182
Черкаська 837656 158665 18.9415
Чернівецька 499038 100718 20.1824
Чернігівська 795378 240976 30.2970
м. Київ 1163633 164608 14.1460
м. Севастополь 153773 70724 45.9924

Волинська

Львівська

Закарпатська Івано�Франківська

Тернопільська

Рівненська

Хмельницька

Житомирська

Чернівецька

Вінницька

Київська

м. Київ

Чернігівська

Сумська

Полтавська
Харківська Луганська

Донецька
Дніпропетровська

Запорізька

Кіровоградська

Миколаївська
Одеська

Херсонська
       34,3%

Автономна Республіка Крим

м. Севастополь

Черкаська

9,2% 7,6%

23,3%

4,1%

6,6% 3,0%

20,2%

2,9%

21,1%

24,9%

14,1%

20,6%

18,9%

28,2%
38,9%

39,3%

46,0%

30,3%

25,4%

35,5% 46,0%

35,5%

32,0%

25,6%29,1%

23,7%

Результати голосування по регіонах

Кількість кандидатів у депутати в списку 224

Кількість голосів, поданих за список кандидатів у депутати 6550353

Кількість голосів, поданих за список кандидатів у депутати, у відсотках 24,652

Кількість отриманих депутатських мандатів 84

Адміністративно�
територіальна

одиниця

Кількість виборців,
які взяли участь

у голосуванні

Кількість голосів,
поданих за список

кандидатів
Голоси %

Адміністративно�
територіальна

одиниця

Кількість виборців,
які взяли участь

у голосуванні

Кількість голосів,
поданих за список

кандидатів
Голоси %
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СИМОНЕНКО Петро Миколайович
Народився 1 серпня 1952 року в м. Донецьку. Має вищу освіту, у 1974 році

закінчив Донецький політехнічний інститут за спеціальністю гірнича  елект�
ромеханіка, у 1991 році – Київський інститут політології і соціального уп�
равління за спеціальністю політологія. 1974–1975 рр. – конструктор інсти�
туту «Дондіпровуглемаш», м. Донецьк; 1975–1988 рр. – на комсомольській
роботі; 1988–1991 рр. – на партійній роботі; 1991–1993 рр. – заступник дирек�
тора об’єднання «Укрвуглемаш», м. Донецьк. З 1993 р. – перший секретар ЦК
Компартії України. Народний депутат України 13 скликання. Член Комітету
Верховної Ради України з питань правової реформи. Голова депутатської
фракції Комуністичної партії України.

ПАРУБОК Омелян Никонович
Народився 21 січня 1940 року в с. Баштечках Жашківського району Чер�

каської області. Має вищу освіту, у 1980 році закінчив Уманський сільськогос�
подарський інститут за спеціальністю агрономія. 1955–1994 рр. – колгоспник,
механізатор, керівник механізованої ланки по вирощуванню цукрових бу�
ряків за індустріальною технологією, заступник голови правління колектив�
ного сільськогосподарського підприємства ім. О. В. Суворова. Народний де�
путат України 13 скликання. Нагороджений двома медалями «Золота Зірка
Героя Соціалістичної Праці»,  трьома орденами Леніна, орденами Жовтневої
революції та «Знак Пошани». Лауреат державної премії СРСР та премії Ле�
нінського комсомолу. Член Комуністичної партії України. Член Комітету Вер�
ховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин. Член
депутатської фракції Комуністичної партії України.

НАЛИВАЙКО Анатолій Михайлович
Народився 21 листопада 1956 року в м. Єнакієве Донецької області. Має

середню спеціальну освіту, у 1991 році закінчив Єнакієвський гірничий тех�
нікум за спеціальністю підземна розробка вугільних родовищ. 1975 р. – водій
хімкомбінату, м. Горлівка Донецької області; 1975–1977 рр. – служба у
Збройних Силах; 1977–1997 рр.– водій тресту «Донхімрембудмонтаж»,
прохідник, підземний гірничий робітник, голова профспілкового комітету
шахти ім. Карла Маркса виробничого об’єднання «Орджонікідзевугілля»,
м. Єнакієве Донецької області. Член Комуністичної партії України. Член
Комітету Верховної Ради України з питань паливно�енергетичного комп�
лексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Член депутатської фракції Ко�
муністичної партії України.
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ОЛІЙНИК Борис Ілліч
Народився 22 жовтня 1935 року в с . Зачепилівці Новосанжарського

району Полтавської області. Має вищу освіту, у 1958 році закінчив Київський
державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю журналістика.
Академік НАН України, академік Академії екології України. Член спілки
письменників. 1958–1971 рр. – літпрацівник, завідуючий відділом газети
«Молодь України», журналу «Дніпро», відповідальний редактор журналу
«Ранок», старший редактор видавництва  «Дніпро»; 1971–1989 рр. – за�
ступник голови правління, секретар Спілки письменників України; 1989–
1992 рр. – заступник голови Ради Національностей Верховної Ради СРСР;
1992–1994 рр. – провідний науковий працівник Інституту національних
відносин і політології НАН України. Нагороджений орденами Жовтневої
революції, Трудового Червоного Прапора, Дружби народів. Лауреат дер�
жавних премій. Народний депутат України 13 скликання. Член Комуні�
стичної партії України.  Голова Комітету Верховної Ради України у закор�
донних справах і зв’язках із СНД. Член депутатської фракції Комуністич�
ної партії України.

ЗАКЛУННА Валерія Гавриїлівна
Народилася 15 серпня 1942 року в м. Енгельсі Саратовської області. Має

вищу освіту, у 1966 році закінчила школу�студію ім. Немировича�Данченка
за спеціальністю актриса драматичного театру і кіно. Народна артистка
України. 1959–1961 рр. – учениця Київського ТУ № 3; 1961–1966  рр. –
технік�кресляр, студентка школи�студії;  1966–1998 рр. – актриса другої,
першої, вищої категорій, провідний майстер сцени Національного академіч�
ного театру російської драми ім.  Лесі Українки. Нагороджена орденом «Знак
Пошани», відзнакою Президента України  – орденом «За заслуги»  ІІІ сту�
пеня. Лауреат Державних премій.Член Комуністичної партії України.
Голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань культури і
духовності. Член депутатської фракції Комуністичної партії України.

МАРТИНЮК Адам Іванович
Народився 16 серпня 1950 року в с. Ветлах Любешівського району Во�

линської області. Має вищу освіту, у 1972 році закінчив Луцький держав�
ний педагогічний інститут ім. Лесі Українки за спеціальністю історія. Кан�
дидат історичних наук. 1967–1968 рр. – лаборант Ветлівської середньої
школи; 1968–1972 рр. – студент Луцького державного педагогічного інсти�
туту; 1972–1974 рр. – учитель  історії середньої школи с. Велика Глуша Лю�
бешівського району Волинської області, аспірант Інституту суспільних наук
АН УРСР, м. Львів; 1974–1975 рр. – служба у Збройних Силах; 1975–
1981 рр. – аспірант, молодший, старший науковий співробітник Інституту
суспільних наук АН УРСР; 1981–1990 рр. – на партійній роботі; 1991–
1993 рр. – охоронець службових приміщень агрофірми «Україна»;  1993–
1998 рр. – секретар, другий секретар ЦК  Комуністичної партії України.
Перший заступник Голови Верховної Ради України.
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ДРАГОЛЮНЦЕВ Анатолій Дмитрович
Народився 18 червня 1938 року в м. Луганську. Має середню спеціальну

освіту, у 1981 році закінчив Луганський машинобудівний технікум за
спеціальністю обробка металів різанням. 1955–1956 рр. – учень технічного
училища № 9; 1956–1957 рр. – токар, різальник труб трубопрокатного за�
воду ім. Пархоменка; 1957–1998 рр. – слюсар�електромонтажник теплово�
зобудівного заводу ім. Жовтневої революції, м. Луганськ. Почесний заліз�
ничник СРСР. Нагороджений медаллю «Золота Зірка Героя Соціалістич�
ної Праці», двома орденами Леніна, орденами Трудового Червоного Пра�
пора та Дружби народів. Член Комуністичної партії України. Член Коміте�
ту Верховної Ради  України з питань будівництва, транспорту і зв’язку.
Член депутатської фракції Комуністичної партії України.

СІРЕНКО Василь Федорович
Народився 11 листопада 1941 року в м. Пирятині Полтавської області.

Має вищу освіту, у 1971 році закінчив Київський державний університет
ім.Т.Г. Шевченка за спеціальністю правознавство. Доктор  юридичних наук,
професор, член�кореспондент  НАН України, академік Академії правових
наук. 1958–1966 рр. – працює на  промислових підприємствах у м. Черкасах;
1971–1998 рр. – стажист�дослідник, молодший науковий співробітник,
старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, голов�
ний науковий співробітник, завідуючий відділом Інституту держави і
права ім. В.М. Корецького НАН України, м. Київ. Заслужений діяч науки
і техніки України. Член Комуністичної партії України.  Голова Комітету
Верховної Ради України з питань правової реформи. Член депутатської
фракції Комуністичної партії України.

МОЛЧАНОВ Борис Якович
Народився 8 травня 1949 року в смт Кірове Дніпропетровського району

Дніпропетровської області. Має вищу освіту, у 1982 році закінчив Дніпро�
петровський хіміко�технологічний інститут за спеціальністю автоматиза�
ція і комплексна механізація хіміко�технологічних процесів. 1970–1983 рр. –
електрослюсар, майстер Дніпропетровського шинного заводу; 1983–1991 рр.
– інструктор парткому, голова партійної комісії при парткомі виробничого
об’єднання “Дніпрошина”, голова контрольно�ревізійної комісії Бабуш�
кінської районної партійної організації Компартії України, м. Дніпропет�
ровськ; 1991–1998 рр. – слюсар�інструментальник виробничого об’єднання
“Дніпрошина”, м. Дніпропетровськ. Член Комуністичної партії України.
Член Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та
інвалідів. Член депутатської фракції Комуністичної партії України.
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СТРОГОВ  Анатолій Никандрович
Народився 19  жовтня 1934 року  в м. Дно Псковської області.  Має

вищу освіту, у 1957 році  закінчив  Чугуївське  військове  авіаційне   учили�
ще  за спеціальністю   військовий пілот.  1957–1976 рр.  –  пілот, командир
авіаційної ескадрильї; 1976–1978 рр. – слухач Військової академії Гене�
рального штабу Збройних Сил СРСР; 1978–1992 рр. –  командир полку,
дивізії, командуючий 14  Повітряною армією. Нагороджений двома орде�
нами «Червоної Зірки». Член Комуністичної партії України. Член Коміте�
ту Верховної Ради України з питань  національної безпеки і оборони. Член
депутатської   фракції Комуністичної партії України.

МАТВЄЄВ Володимир Йосипович
Народився 24 липня 1943 року в м. Владивостоці.  Має вищу освіту, у

1967 році закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут  ім. О.С. Ма�
карова  за  спеціальністю суднобудування та судноремонт. 1958–1959 рр. –
старший робітник  геофізичної експедиції, м. Мозир Білоруської РСР; 1960–
1970 рр. –  робота на підприємствах м. Миколаєва та м. Воронежа; 1970–
1974 рр. – на комсомольській роботі; 1974–1978 рр. – заступник голови
Корабельного райвиконкому м. Миколаєва, слухач   Вищої  партійної школи
при ЦК КПУ; 1978–1982 рр.  – будівельник,  заступник  секретаря, секретар
парткому Чорноморського суднобудівного заводу, м. Миколаїв; 1982–
1991 рр. – на партійній роботі; 1991–1998 рр. –  заступник головного буді�
вельника, заступник генерального директора заводу ім. 61 комунара, м. Ми�
колаїв. Нагороджений орденом «Знак пошани». Член Комуністичної партії
України. Голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань
економічної політики, управління народним господарством, власності та
інвестицій. Член депутатської фракції Комуністичної партії України.

СИЗЕНКО Юрій Павлович
Народився 19 січня 1956 року в м. Запоріжжі. Має незакінчену вищу

освіту –  вчиться  на 6 курсі Національної юридичної академії  ім. Ярослава
Мудрого. 1973–1974 рр. – слюсар ремонтно�монтажного управління  заводу
«Запоріжсталь»; 1974–1976 рр. – служба  у Збройних Силах; 1974–1994 рр. –
слюсар�ремонтник  локомотивного депо станції Запоріжжя�ІІ, слюсар�елек�
трик Запорізького електровозоремонтного заводу ім. 50�річчя ВЛКСМ.  На�
городжений орденом Трудової Слави ІІІ  ступеня, знаком «Почесний залі�
зничник». Народний депутат України 13 скликання. Член Комуністичної
партії України. Член Комітету Верховної Ради України з питань молодіж�
ної політики, фізичної культури і спорту. Член депутатської фракції Кому�
ністичної партії України.
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ГРАЧЕВ Олег Олексійович
Народився 27 червня 1950 року в м. Бресті. Має вищу освіту, у 1972 році

закінчив Брестський інженерно�будівельний інститут за спеціальністю
промислове та  цивільне будівництво. Кандидат технічних наук. 1967–
1973 рр. – студент, асистент Брестського інженерно�будівельного інституту;
1973–1974 рр. – служба у Збройних Силах; 1974–1977 рр. – асистент
Брестського інженерно�будівельного інституту; 1977–1988 рр. – аспірант,
старший інженер, науковий співробітник Інституту механіки АН УРСР;
1988–1991 рр. – старший науковий співробітник Інституту математики
АН УРСР; 1991–1998 рр. – старший науковий співробітник, завідуючий
лабораторією, завідуючий відділом Центру досліджень науково�технічного
потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України. Член Комуні�
стичної партії України. Член Комітету Верховної Ради України з питань
науки і освіти.  Член депутатської фракції Комуністичної партії України.

ХАРА Василь Георгійович
Народився 11 вересня 1947 року в с. Максимівка Волноваського району

Донецької області. Має вищу освіту, у 1976 році закінчив Ленінградську
вищу профспілкову школу культури за спеціальністю  культурно�освітня
робота. 1967–1969  рр. – служба у Збройних Силах; 1969–1988 рр. – викла�
дацька робота, керівник  культурно�освітніх  закладів м. Донецька; 1989–
1994 рр. – секретар обкому профспілки металургів; 1994–1998 рр. – зас�
тупник голови, голова облпрофради, м. Донецьк. Член Комуністичної партії
України. Голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань
соціальної політики та праці. Член депутатської фракції Комуністичної
партії України.

АНІЩУК Володимир Васильович
Народився 9 грудня 1943 року в м. Караганді. Має вищу освіту, у

1969 році закінчив Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова  за
спеціальністю історія. Доктор історичних наук, професор. 1961–1964 рр. –
вихователь групи продовженого дня Новоалександрівської восьмирічної
школи Баштанського району Миколаївської області; 1964–1969 рр. – сту�
дент, на комсомольській роботі; 1969–1990 рр. –   аспірант, асистент, стар�
ший викладач, доцент, заступник декана Одеського технологічного інсти�
туту ім. М.В. Ломоносова; 1990–1991 рр. – на партійній роботі; 1991–1998
рр. – професор кафедри Одеського державного університету ім. І.І. Меч�
никова. Член Комуністичної партії України. Член Комітету Верховної Ради
України з питань правової реформи. Член депутатської фракції Комуні�
стичної партії України.
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КРЮЧКОВ Георгій Корнійович
Народився 20 жовтня 1929 року в с. Гусарка Куйбишевського району

Запорізької області. Має вищу освіту, у 1951 році закінчив  Харківський
юридичний  інститут  за спеціальністю   правознавство. 1951–1956 рр. –
ревізор по  нотаріату, старший   консультант, заступник начальника Управ�
ління  Міністерства   юстиції по Запорізькій області;  1956–1960 рр. – на
комсомольській роботі; 1960–1990 рр.  – на партійній роботі; 1991–1998 рр.
–   радник  при Раді  Міністрів України,  референт�консультант, помічник�
консультант народного депутата України. Нагороджений орденами Жов�
тневої революції, Трудового Червоного Прапора, «Знак пошани». Член
Комуністичної партії України. Голова Комітету Верховної Ради Украї�
ни з питань національної безпеки та оборони. Член депутатської фракції
Комуністичної партії України.

ЄЩЕНКО Володимир Миколайович
Народився 25 серпня 1949 року в м. Потсдамі Німецької Демократич�

ної Республіки. Має вищу освіту, у 1973 році закінчив Київський політех�
нічний інститут за спеціальністю  прилади точної механіки, у  1992  році –
Київський інститут політології і соціального управління за  спеціальністю
теорія соціально�політичних відносин.  1966–1973 рр.  –  робітник, секретар
комітету комсомолу Черкаського заводу «Фотоприлад»;  1973–1974 рр. –
служба у Збройних Силах;  1974–1985 рр. – майстер, старший   майстер,
начальник відділу  кадрів, секретар партійного комітету Черкаського заво�
ду   «Фотоприлад»; 1985–1991 рр. – на партійній роботі, м. Черкаси; 1991–
1998 рр. – заступник начальника цеху,  начальник відділу, заступник дирек�
тора Черкаського  науково�виробничого комплексу  «Фотоприлад». Член
Комуністичної партії України. Член Комітету Верховної Ради України з
питань промислової політики. Член депутатської фракції Комуністичної
партії України.

ЛУЦЕНКО Віталій Іванович
Народився 15 серпня 1937 року в с. Парафіївка Ічнянського району Чер�

нігівської області. Має вищу світу, у 1960 році закінчив Київський техно�
логічний інститут харчової промисловості за спеціальністю  промислова
теплоенергетика, у 1983 році –  Академію суспільних наук. Кандидат еконо�
мічних наук. 1960–1964 рр. – заступник начальника, начальник теплоелек�
троцентралі Дубненського цукрозаводу Рівненської області; 1964–1991 рр.
– на партійній роботі; 1991–1996 рр. – заступник голови асоціації «Рівнеаг�
робуд»; 1996–1998 рр. – консультант фракції Верховної Ради України «Ко�
муністи за соціальну справедливість і народовладдя». Член Комуністичної
партії України. Голова Комітету Верховної Ради України у справах пенсіо�
нерів, ветеранів та інвалідів.  Член депутатської фракції Комуністичної
партії України.
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ЧЕКАЛІН Володимир Миколайович
Народився 29 лютого 1948 року в м. Коломна Московської області. Має

вищу освіту, у 1976 році закінчив Дніпропетровський державний універ�
ситет за спеціальністю виробництво  літальних  апаратів. 1966–1970 рр. –
токар, розточувальник, старший технік Коломненського заводу важкого
верстатобудування; 1970–1987 рр. – старший технік, інженер, провідний
конструктор, заступник начальника відділу конструкторського бюро
«Південне», м. Дніпропетровськ; 1987–1998 рр. – заступник секретаря, сек�
ретар парткому, провідний конструктор, заступник генерального конструк�
тора, начальник підприємства КБ «Південне». Почесний працівник про�
мисловості України.Член Комуністичної партії України. Голова підкомі�
тету Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики. Член
депутатської фракції Комуністичної партії України.

ПОНОМАРЕНКО Георгій Григорович
Народився 15 грудня 1939 року в с. Курилівка Куп’янського району

Харківської області. Має вищу освіту, у 1968 році закінчив Луганський
машинобудівний інститут  за спеціальністю  автоматизація виробничих
процесів  у машинобудуванні, у 1978 році – Вищу партійну школу при ЦК
Компартії України. 1960– 1968 рр. – служба у Збройних Силах, студент;
1968–1970 рр. – інженер�конструктор, майстер заводу папероробного об�
ладнання, м. Верхньодніпровськ; 1970–1991 рр. – на партійній роботі; 1991–
1992 рр. – провідний спеціаліст Держкомітету УРСР по сприянню малим
підприємствам і підприємництву; 1992–1994 рр. – заступник керуючого
справами, керуючий справами Українського національного фонду підтрим�
ки підприємництва; 1994–1998 рр. – головний консультант  депутатської
фракції Верховної Ради України «Комуністи України за соціальну спра�
ведливість і народовладдя». Член Комуністичної партії України. Член Ко�
мітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, місцево�
го самоврядування та діяльності рад. Член депутатської фракції Комуні�
стичної партії України.

ЖЕЖУК Наталія Сергіївна
Народилася 3 березня 1977 року в м. Шпола Черкаської області. Має

середню спеціальну освіту, у 1996 році закінчила Корсунь�Шевченківське
педагогічне училище за спеціальністю  початкове навчання.  З 1996 р. –
студентка Національного технічного університету «Київський  політехніч�
ний інститут». Член Комуністичної партії України. Член Комітету Верхов�
ної Ради України з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту.
Член депутатської фракції Комуністичної партії України.
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АЛЕКСАНДРОВСЬКА Алла Олександрівна
Народилася 7 грудня 1948 року в м. Харкові. Має вищу освіту, у 1972 році

закінчила Харківський авіаційний інститут за спеціальністю  літакобудуван�
ня та Харківський міжгалузевий економічний інститут за спеціальністю
менеджмент та  маркетинг.  1972–1998 рр. –   інженер,  старший  інженер,
провідний інженер, начальник групи Конструкторського бюро  елект�
роприладобудування, м. Харків. Член Комуністичної партії України. Член
Комітету Верховної Ради України з питань паливно�енергетичного комп�
лексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Член депутатської фракції Ко�
муністичної партії України.

ГУРЕНКО  Станіслав Іванович
Народився 30 травня 1936  року в м. Іловайську Донецької області. Має

вищу освіту, у 1955 році закінчив Донецький індустріальний інститут за
спеціальністю  технологія машинобудування, у1958 році – Київський політех�
нічний інститут за спеціальністю  металорізальні верстати та інструменти.
Кандидат економічних наук. 1958–1976  рр. –  інженер, начальник лабора�
торії, головний технолог, головний інженер, директор Донецького маши�
нобудівного заводу; 1976–1980 рр. – на партійній роботі; 1980–1987 рр.
– заступник Голови Ради Міністрів УРСР;  1987– 1991 рр. – на партійній
роботі; 1991–1998 рр. – науковий співробітник�консультант НВК «Енер�
гія», заступник директора НВП «Бета�3»,  головний радник правління Ук�
рінбанку, генеральний директор ЗАТ «Київагронафтоторг», заступник ге�
нерального директора ТОВ «НАВАСКО». Народний депутат України
12 скликання. Безпартійний. Голова Комітету Верховної Ради України з
питань економічної політики, управління народним господарством, влас�
ності та інвестицій.  Член депутатської фракції Комуністичної партії
України.

БУЙКО Георгій Володимирович
Народився 2 серпня 1947 року в м. Житомирі. Має вищу освіту, в 1975 році

закінчив Донецький державний університет за  спеціальністю історія.  Кан�
дидат історичних наук. 1965–1966 рр. – електрик  Донецького державного
театру  ляльок; 1966–1969 рр. – служба у Збройних Силах; 1969–1982 рр. –
електрослюсар шахти  ім. Абакумова, студент, заступник секретаря, секре�
тар комітету комсомолу, аспірант Донецького державного університе�
ту;1982–1984 рр. – викладач Донецького державного медичного інституту
ім. М. Горького;  1984–1991 рр. – на партійній роботі; 1991–1998 рр. – стар�
ший  викладач,  доцент Донецького  державного   інституту здоров’я, фізич�
ного виховання  та спорту.  Член Комуністичної партії України. Голова
підкомітету  Комітету Верховної Ради України  у справах   пенсіонерів,
ветеранів та інвалідів.  Член депутатської фракції Комуністичної партії
України.



Парламент України: ВИБОРИ – 98

1 6

АННЄНКОВ Єгор Іванович
Народився  3 травня 1941 року в с. Глібово Фатешського району Курської

області. Має середню спеціальну освіту, у  1971  році закінчив Курський
сільськогосподарський технікум з підготовки керівних кадрів колгоспів і
радгоспів за спеціальністю  агрономія. 1957–1974 рр. – колгоспник, агро�
ном  колгоспу ім. Артема Фатешського району Курської області; 1974–
1976 рр. – тракторист, слюсар об’єднання «Сільгосптехніка», Луганська
область; 1976–1979 рр. – керуючий відділку, механік радгоспу «Іскра» По�
паснянського району Луганської області;  1979–1994 рр. – робітник шахти
«Чорноморська» ВО «Лисичанськвугілля», Луганська область. Народний
депутат України 13   скликання. Член Комуністичної партії України. Член
Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики
та організації роботи Верховної Ради України. Член  депутатської фракції
Комуністичної партії України.

ДОЛЖЕНКО Геннадій Петрович
Народився 14 січня 1940 року в м. Славгороді Алтайського краю. Має

вищу освіту,  у 1962 році закінчив Алма�атинський зооветеринарний інсти�
тут за спеціальністю  зоотехнія, у1971 році – Вищу партійну школу при ЦК
Компартії України.  1962–1965 рр. – головний зоотехнік колгоспу «Шлях
Ілліча» Коропського району Чернігівської області; 1965–1971 рр. – на ком�
сомольській роботі;  1971–1975 рр. – на партійній роботі; 1975–1978 рр. –
голова  Коропського райвиконкому; 1978–1991 рр. – на партійній роботі;
1991–1994 рр. – перший заступник голови обласної ради колективних
сільськогосподарських підприємств Чернігівської області. Народний де�
путат України 13 скликання.  Нагороджений орденами Трудового Черво�
ного Прапора та « Знак Пошани».  Член Комуністичної партії України. Член
Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природо�
користування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Член де�
путатської фракції Комуністичної партії України.

ВЕДМІДЬ Аліна Петрівна
Народилася 28 червня 1940 року  в с. Салів Хутір Миронівського райо�

ну Київської області. Має вищу освіту, у 1967 році закінчила Українську
сільськогосподарську академію за спеціальністю агрономія. Герой Соціа�
лістичної Праці. 1953–1957 рр. – учениця Маслівського сільськогоспо�
дарського технікуму;  1957–1959 рр. – агроном колгоспу «Перемога» Бо�
гуславського району; У 1959– 1960 рр. – учитель виробничого навчання
Саливонківської середньої школи  Васильківського району; 1961–1967  рр.
– старший   лаборант, технік�хронометражист,  в. о.   старшого економіста,
інженер�економіст  Української машиновипробувальної станції смт Гребін�
ки Київської області; 1967–1998 рр. – економіст, головний  економіст,   го�
лова  колгоспу «Зоря комунізму», голова  правління, голова   агрофірми
«Зоря» Васильківського району Київської області. Член  Комуністичної
партії України. Член  Комітету Верховної Ради  України з  питань  соціаль�
ної політики  та праці. Член  депутатської фракції Комуністичної партії
України.
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МАРМАЗОВ Євген Васильович
Народився 14 червня 1938 року в м. Саратові. Має вищу освіту, у  1965 році

закінчив Донецький політехнічний інститут за спеціальністю гірнича елек�
тромеханіка. 1959–1962 рр. – гірничий майстер, інженер  шахтоуправління
тресту «Червоногвардійськвугілля» та шахтоуправління «Куйбишеввугіл�
ля»; 1962–1965 рр. — електрослюсар, інженер�конструктор шахтоуправлін�
ня тресту «Рутченківвугілля»; 1965–1968 рр. — на комсомольській ро�
боті; 1968–1970 рр. – начальник зміни, помічник головного інженера, сек�
ретар парткому шахтоуправління тресту «Рутченківвугілля»;1970–1991 рр.
— на партійній роботі. Нагороджений орденом «Знак Пошани», орденом
Трудового Червоного Прапора. Народний депутат України 13 скликання.
Член Комуністичної партії України. Перший заступник голови Комітету
Верховної Ради України з питань паливно�енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки. Член депутатської фракції Кому�
ністичної партії України.

КОРНІЙЧУК Ігор Володимирович
Народився 29 листопада 1962 року в м. Хмельницькому. Має серед�

ню спеціальну освіту, у 1986 році закінчив Дніпропетровський радіоприла�
добудівний технікум за спеціальністю обробка металів різанням. 1980–
1981 рр. —  фрезерувальник Хмельницького радіотехнічного заводу;
1981–1983 рр. —  служба у Збройних Силах; 1983–1993 рр. — слюсар
механо�складальних робіт Хмельницького радіотехнічного заводу; 1993–
1998 рр. —начальник Хмельницького міського комплексу соціальної ре�
абілітації і побутового обслуговування одиноких пенсіонерів та інвалідів.
Член Комуністичної партії України. Голова підкомітету Комітету Вер�
ховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. Член
депутатської фракції Комуністичної партії України.

ЧИЧКАНОВ   Сергій Владленович
Народився 16 квітня 1952 року в м. Горлівці Донецької області. Має вищу

освіту, в 1974 році закінчив Донецький  політехнічний інститут за спеціаль�
ністю автомобільний транспорт, у 1988 році  — Вищу партійну школу при ЦК
Компартії України. 1974 р. — інженер Камиш�Бурунського залізорудного ком�
бінату; 1974–1975 рр. – служба у Збройних Силах; 1975–1977 рр. — інженер,
старший інженер, в.о. начальника відділу АТП, м. Горлівка; 1977–1986 рр. —
інженер, змінний майстер,  заступник   начальника  цеху, інструктор, заступник
секретаря парткому Горлівського машинобудівного заводу ім. Кірова; 1986–
1991 рр. – на партійній  роботі; 1991–1998 рр. — експерт Донецького  виста�
вочного центру, комерційний директор ТОВ «Апекс �ЛТД»,  генеральний ди�
ректор ТОВ «Фірма�Восток», директор  Фонду гуманітарних проблем
«Донбас», м. Донецьк. Член Комуністичної партії України. Член Комітету
Верховної Ради України з питань державного будівництва, місцевого  само�
врядування та діяльності рад. Член депутатської фракції Комуністичної партії
України.



Парламент України: ВИБОРИ – 98

1 8

ГОЛУБ  Олександр Володимирович
Народився 19 липня 1967 року у м.Львові. Має вищу освіту, в 1993 році

закінчив Київський державний університет ім.Т.Г. Шевченка за спеціальні�
стю  журналістика. 1984–1985 рр. — технік�конструктор проектно�кон�
структорського бюро «Укркінотехніки», м. Львів; 1985–1987 рр. —служ�
ба у Збройних Силах; 1988–1993 рр. — студент  Львівського державно�
го університету ім.І.Франка, Київського державного університету
ім.Т.Г. Шевченка,   власний кореспондент  газет  «Львовская правда»,
«Міліцейський кур’єр», «Вечерний Львов», «Благовіст», оглядач інфор�
маційного агентства «Кронос», м. Львів;  1993–1998 рр. — кореспон�
дент газети «Вільна Україна», м. Львів. Член Комуністичної партії Ук�
раїни. Член  Комітету Верховної Ради України з питань прав людини,
національних меншин і міжнаціональних відносин. Член депутатської
фракції Комуністичної партії України.

САМОЙЛИК Катерина Семенівна
Народилася 20 грудня 1951 року в с. Новоолександрівка Каланчацького

району Херсонської області. Має вищу освіту, в 1979 році закінчила
Херсонський державний педагогічний інститут за спеціальністю російська
мова та література, у 1988 році — Вищу партійну школу при ЦК Ком�
партії України. 1970–1976 рр. — вихователь Херсонського дитячого
будинку; 1976–1979 рр. —  вчитель, в.о. директора Новоолександрівської
початкової школи; 1979–1991 рр. — на партійній роботі; 1991–1994 рр.
— методист районного відділу освіти, вчитель російської мови та літе�
ратури середньої школи № 1, смт Каланчак. Заслужений учитель Ук�
раїни. Народний депутат України 13 скликання. Член Комуністичної
партії України. Перший заступник голови Комітету Верховної Ради
України з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту.
Член депутатської фракції Комуністичної партії України.

БОНДАРЧУК Олександр Васильович
Народився 30 вересня 1957 року в м.Богодухові Харківської об�

ласті. Має вищу освіту, в 1980 році закінчив Харківський авіаційний
інститут за спеціальністю літакобудування. 1980–1984 рр. – інженер�
конструктор Київського механічного заводу; 1984–1986 рр. – служба у
Збройних Силах; 1987–1998 рр. —  інженер�конструктор Авіаційного на�
уково�технічного комплексу ім. О.К. Антонова, м.Київ. Член Комуні�
стичної партії України. Член Комітету Верховної Ради України з пи�
тань соціальної політики та праці. Член депутатської фракції Комуні�
стичної партії України.
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МІШУРА Валерій Дмитрович
Народився 5 листопада 1941 року в м. Помічна Добровеличківсько�

го району Кіровоградської області. Має вищу освіту, у 1970 році закін�
чив Кіровоградський педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна за спеціаль�
ністю російська мова та література, у 1983 році — Академію суспільних
наук при ЦК КПРС. 1959–1960 рр. — учитель Помічнянської восьми�
річної школи; 1960–1964 рр. — служба у Збройних Силах; 1964–1970 рр.
— старший піонервожатий Помічнянської  середньої школи № 2, сту�
дент; 1970–1974 рр. – на комсомольській роботі; 1974–1981 рр. — зас�
тупник голови  обласної організації «Знання»;  1981–1991 рр. — на
партійній роботі; 1991–1994 рр. — інструктор, помічник голови Ленінської
районної ради народних депутатів м.Кіровограда. Народний депутат
України 13 скликання. Член Комуністичної партії України. Перший
заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи
слова та інформації. Член депутатської фракції Комуністичної партії
України.

ВАСИЛЕНКО Анатолій Стефанович
Народився 3 вересня 1944 року в с. Родіонівка Якимівського району

Запорізької області. Має середню освіту. 1961–1964 рр. — учень Меліто�
польського ПТУ №12, помічник машиніста тепловоза депо Придніпровської
залізниці; 1964–1967 рр. — служба у Збройних Силах; 1968–1998 рр. —
помічник машиніста тепловоза, машиніст електровоза локомотивного депо
Придніпровської залізниці. Почесний залізничник. Нагороджений ор�
деном «Трудової Слави» ІІ та ІІІ ступенів. Член Комуністичної партії
України. Член Комітету Верховної Ради України з питань будівництва,
транспорту і зв’язку. Член депутатської фракції Комуністичної партії
України.

БОРЩЕВСЬКИЙ  Віктор Валентинович
Народився 2 січня  1951 року в м. Дніпропетровську. Має вищу освіту,

у 1973 році закінчив Дніпропетровський державний університет за
спеціальністю  радіофізика і електроніка. Кандидат фізико�математич�
них  наук, доцент. 1973–1975 рр. –  служба у Збройних Силах; 1975–
1981 рр. –  старший інженер, асистент кафедри фізики Дніпропетровського
інституту  інженерів залізничного транспорту;  1981–1984 рр.   – аспі�
рант Московського  державного університету; 1985–1998 рр. –  молод�
ший науковий співробітник, асистент, доцент кафедри фізики Дніпро�
петровського інституту інженерів  залізничного транспорту. Член Ко�
муністичної партії України.  Член  Комітету Верховної Ради України  у
справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. Член фракції Комуністичної
партії України.
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МАТВЄЄВ Валентин Григорович
Народився 28 березня 1943 року в смт Андріївка Балаклійського райо�

ну Харківської області. Має вищу освіту, в 1969 році закінчив Харківський
автодорожній інститут за спеціальністю автомобільний транспорт. 1960–
1963 рр. –  слюсар автотранспортної контори № 5, інструктор�методист
тресту «Харківнафтогазрозвідка», м.Балаклія; 1963–1977 рр. –  на  комсо�
мольській роботі; 1977–1978 рр. – секретар виконкому Заводської район�
ної ради  м. Запоріжжя; 1978–1991 рр. – на партійній роботі; 1991–1994 рр.
– керівник представництва Запорізького СМП «Байда бізнес�клуб» у
м. Києві, генеральний директор асоціації «КІАМПЕКС», м. Київ; 1994–
1997 рр. – директор представництва Харківського АТ «Технокар АГ» в
м. Києві; 1997–1998 рр. – голова правління міжнародної громадської
організації «Асоціація Слобожанщина», м. Київ. Член Комуністичної партії
України. Член Комітету Верховної Ради  України з питань державного
будівництва, місцевого самоврядування  та діяльності рад. Член депу�
татської фракції Комуністичної партії України.

ПАНАСОВСЬКИЙ Олег Григорович
Народився 8 травня 1940 року в селищі шахти «Юнком», м. Єнакієве   До�

нецької області. Має вищу освіту, в 1969 році закінчив Львівський політехніч�
ний інститут за спеціальністю теплові електричні станції. Академік Академії інже�
нерних наук. 1958–1959  рр. — учень технічного училища, токар Горлівського
машинобудівного заводу ім. С.М. Кірова, робітник  шахти «Вуглегірська�захід�
на», Донецька область; 1959–1962 рр. – служба у Збройних Силах; 1962–
1966 рр. — бригадир гірників  шахти «Вуглегірська�західна»;  1969–1978 рр. —
робота на керівних посадах  Слав’янської та Вуглегірської ДРЕС; 1978–
1982 рр. – директор Вуглегірської ТЕЦ. Нагороджений орденом Трудового
Червоного Прапора, відзнакою Президента України – орденом «За заслуги»
ІІІ ступеня. Народний депутат України 12 та 13 скликань. Член Комуністичної
партії України. Член Комітету Верховної Ради України з питань паливно�
енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Член депутатської
фракції Комуністичної партії України.

ПХИДЕНКО  Станіслав  Семенович
Народився 18  вересня  1941  року  в с. Аджамка Кіровоградського району

Кіровоградської області.  Має вищу освіту, в 1968 році закінчив  Київ�
ський  державний  університет  ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю  філосо�
фія. Кандидат філософських наук, доцент. 1958–1960 рр.  – учень ПТУ №1,
слюсар   заводу «Червона зірка», м. Кіровоград; 1960–1963 рр. –  служба у
Збройних Силах; 1968–1991 рр. –  на партійній роботі, м. Луцьк; 1991–
1993 рр. –  старший викладач кафедри філософії Луцького державного
педінституту ім. Лесі Українки; 1993–1998 рр. – старший  викладач кафедри
філософії, доцент кафедри  філософії та соціології Волинського  державного
університету ім. Лесі Українки, м. Луцьк.   Член Комуністичної партії України.
Секретар Комітету Верховної Ради України   з питань культури і духовності.
Член депутатської фракції Комуністичної партії України.
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ЯКОВЕНКО Леонід Олександрович
Народився 25 жовтня 1946 року в с.Боброво Лебединського району

Сумської області. Має вищу освіту, у 1974 році закінчив Харківський
сільськогосподарський інститут ім. Докучаєва за спеціальністю агрономія,
у 1984 році — Вищу партійну школу при ЦК Компартії України. 1966–1968 рр. —
служба у Збройних Силах; 1968–1976 рр. — на комсомольській роботі; 1976–
1978 рр. — голова правління колгоспу «Дружба» Лебединського району;
1978–1991 рр. — на партійній роботі; 1991–1998 рр. — генеральний
директор міжгосподарського виробничого об’єднання «Агрокомбікорм»,
м. Суми. Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора. Член
Комуністичної партії України. Член комітету Верховної Ради України з
питань аграрної політики та земельних відносин.  Член депутатської фракції
Комуністичної партії України.

ДОМАНСЬКИЙ Анатолій Іванович
Народився 29 вересня 1939 року в м.Умані Черкаської області. Має вищу

освіту, у 1974 році закінчив Військово�політичну академію ім. В. І. Леніна
за спеціальністю військово�політична оперативно�тактичних ракет та
артилерії. 1958–1987 рр. – служба на командних посадах у Збройних
Силах. 1987–1992 рр. – начальник політвідділу 8 танкової армії, м. Жито�
мир; 1993–1998 рр. – перший секретар Житомирського обкому Компартії
України. Нагороджений двома орденами та десятьма медалями. Член
Комуністичної партії України. Голова підкомітету Комітету Верховної Ради
України з питань національної безпеки і оборони. Член депутатської
фракції Комуністичної партії України.

ЛЕВЧЕНКО   Анатолій Іванович
Народився 11 квітня 1950 року в селищі шахти «Сєверно�Ізваринська»

Кам’янського району Ростовської області.  Має незакінчену вищу освіту, у
1978 році закінчив 5 курсів Новочеркаського політехнічного інституту.
1967–1968 рр. —  слюсар шахти «Дуванна», м. Краснодон; 1968–1971 рр. —
служба у Збройних Силах; 1971–1976 рр. — слюсар шахти «Дуванна»; 1976–
1979 рр. — слюсар�монтажник Краснодонського шахтоспецмонтажного уп�
равління; 1979–1994 рр. — гірник шахти ім. 50�річчя СРСР, гірничий май�
стер шахти «Дуванна» тресту «Краснодонвугілля», Луганська область.  Член
Комуністичної партії України. Голова підкомітету Комітету Верховної Ради
України з питань соціальної політики і праці. Член депутатської фракції
Комуністичної партії України.
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СІМОНОВ  Володимир Дмитрович
Народився 27 червня 1947 року   в с. Оринині Кам’янець�Подільського

району Хмельницької   області. Має вищу освіту,  в 1981 році закінчив
Львівський  політехнічний інститут за спеціальністю технологія машино�
будування, металорізальні верстати та автомати. 1965–1966 рр. – лаборант
Копичинської  школи № 1 Гусятинського району Тернопільської області;
1966–1970 рр. – служба у Збройних Силах; 1970–1984 рр. — слюсар,   учень
Рівненського текстильного технікуму, механік Тернопільського текстильно�
го комбінату, механік Тернопільського радіозаводу «Оріон»; 1984–1991 рр.
–  на партійній роботі; 1991–1997 рр. –   механік ТОВ «Стрина»,  заступник
директора НВП «Терція», директор страхової компанії «Омета�Інстер», на�
чальник відділу Центру сертифікатних аукціонів, м. Тернопіль; 1997–1998 рр.
–   консультант депутатської  фракції Комуністичної партії України. Член
Комуністичної партії України. Член Комітету Верховної Ради України з
питань національної безпеки і оборони. Член  депутатської  фракції Кому�
ністичної партії України.

КИРИЛ  Володимир Олексійович
Народився 20 червня 1950 року в с. Маршинцях Новоселицького райо�

ну Чернівецької  області. Має  вищу освіту,   у 1982 році закінчив  Кам’я�
нець�Подільський сільськогосподарський інститут за  спеціальністю  агроно�
мія. 1968–1970 рр. –  служба у Збройних Силах; 1970–1973 рр. –  колгоспник
колгоспу ім. Жданова  Новоселицького району, учень Хотинського сільсько�
господарського технікуму,  Чернівецька область; 1973–1977 рр. –  агроном
колгоспу ім. Жданова; 1977–1981 рр. — голова виконкому Маршинської
сільської ради народних депутатів; 1981–1985 рр. – заступник  голови кол�
госпу, секретар парткому колгоспу ім. Жданова; 1985–1998 рр. –   голова
колгоспу  «Ленінський шлях» Новоселицького району Чернівецької об�
ласті. Член Комуністичної партії України. Член Комітету Верховної Ради
України  з питань бюджету.  Член  депутатської фракції Комуністичної
партії України.

ПЕТРОВ Віктор Борисович
Народився 24  грудня 1947 року  в м. Вінниці. Має вищу  освіту, в 1970 році

закінчив   Київський політехнічний  інститут за  спеціальністю  технологія
машинобудування, маталорізальні  верстати  та інструменти. Кандидат тех�
нічних  наук, доцент. 1965–1971 рр. –  студент,  секретар комітету ЛКСМ
України, асистент кафедри технології машинобудування Вінницького філіа�
лу Київського    політехнічного   інституту; 1971–1972 рр. –  служба у Зброй�
них Силах; 1972–1988  рр.  – асистент, старший  науковий співробітник,
секретар  комітету ЛКСМ України, завідуючий лабораторією Вінницького
філіалу Київського політехнічного інституту; 1988–1998 рр. –  старший
викладач, доцент кафедри, декан факультету Вінницького політехнічного
інституту. Член Комуністичної партії України. Член Комітету Верховної
Ради України з питань правової реформи. Член депутатської фракції Ко�
муністичної партії України.
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БУЖДИГАН  Пилип Пилипович
Народився   20 червня 1952 року в с. Стецева Снятинського району

Станіславської області. Має вищу  освіту, в 1975 році  закінчив Івано�
Франківський  державний  педагогічний  інститут  ім. В.Стефаника за
спеціальністю історія і педагогіка, в 1989 році – Вищу  партійну школу при
ЦК Компартії України. 1975–1979 рр. — на викладацькій  роботі в середніх
школах  Рівненської та Івано�Франківської областей; 1979–1991 рр. –   на
партійній роботі; 1991–1994 рр. –   заступник директора фірми МТК,  ди�
ректор Богородчанського філіалу фірми  «МТК»; 1994–1998 рр. –   дирек�
тор  фірми «ФІЛО», с.Підгір’я, Івано�Франківська  область. Член Комуні�
стичної партії України. Член Комітету Верховної Ради України з питань
економічної політики, управління народним господарством, власності та
інвестицій. Член депутатської фракції Комуністичної партії України.

СИНЕНКО Світлана Іванівна
Народилася 9 січня 1964 року в с. Бориси Глобинського району Пол�

тавської області. Має вищу освіту, в 1986 році закінчила Кіровоградський
педагогічний інститут ім. О.С.Пушкіна за спеціальністю історія. 1979–1982 рр.
– учениця МСПТУ №7, робітниця Кременчуцького автомобільного заво�
ду; 1982–1986 рр. — студентка; 1986–1989 рр. – вчитель історії Кремен�
чуцької середньої школи № 5; 1989–1991 рр. – секретар комітету комсомо�
лу медичного училища, м. Кременчук; 1991–1992 рр. – консультант міської
ради союзу молоді Полтавщини; 1992–1994 рр. — вчитель  історії середніх
шкіл № 5 та №12, м. Кременчук; 1994–1998 рр. — електромонтер Пол�
тавського Південного підприємства електромереж, м. Кременчук.  Член
Комуністичної партії України. Секретар Комітету Верховної Ради Ук�
раїни з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства. Член депу�
татської фракції Комуністичної партії України.

ДАЙНЕКО  Леонід  Іванович
Народився 14 січня 1935 року  в с. Вишнівка Клічевського району Мо�

гилівської області.  Має  вищу освіту, у 1964 році  закінчив Ростовський
державний університет  за спеціальністю  правознавство.  1954  р. – учень
Ворошиловоградського машинобудівного технікуму; 1954–1957 рр. – служ�
ба у Збройних Силах; 1957–1965 рр. –  на комсомольській роботі; 1965–
1979 рр.  –  на партійній роботі; 1979–1992 рр. –  секретар виконкому,
заступник голови Ворошиловградського облвиконкому; 1992–1994 рр. –
голова обласної редколегії, головний редактор «Книги Пам’яті», м. Лу�
ганськ; 1994–1998 рр. –   заступник голови, голова Луганської обласної
ради. Нагороджений орденом «Знак Пошани». Член Комуністичної партії
України.  Голова підкомітету Комітету Верховної Ради   України з питань
державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад.  Член
депутатської фракції Комуністичної партії України.
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МИГОВИЧ  Іван Іванович
Народився 17 вересня 1942 року в с. Мала Мартинка  Свалявського  райо�

ну Закарпатської області. Має вищу освіту, у 1969 році  закінчив  Український
поліграфічний інститут ім. І.Федорова  за спеціальністю  журналістика.  Док�
тор  філософських наук, професор. 1956–1961 рр. – учень сільськогоспо�
дарського технікуму, м. Мукачеве, бригадир�садовод колгоспу ім. Кірова,
в.о. завідуючого Свалявською райагрохімлабораторією; 1961–1962 рр. –
завідуючий відділом райгазети «Радянська Верховина»,  інструктор Закар�
патського обкому ЛКСМУ України;  1962–1963 рр. – служба у Збройних
Силах; 1963–1991 рр. –   на комсомольській та партійній роботі; 1991–1992 рр.
–  заступник  редактора газети «Закарпатський калейдоскоп»,  м. Ужгород;
1992–1998  рр. – завідуючий відділом, провідний науковий фахівець Інститу�
ту соціології  НАН України, м.  Ужгород. Член Комуністичної партії України.
Голова підкомітету  Комітету Верховної Ради України  з питань прав людини,
національних  меншин  і  міжнаціональних відносин.  Член  депутатської фракції
Комуністичної партії України.

ТИЩЕНКО  Павло Васильович
Народився 3 січня 1951 року в с. Вільхуватка  Нововодолазького райо�

ну Харківської області. Має вищу освіту, у  1981 році закінчив Український
заочний  політехнічний інститут (м. Харків) за  спеціальністю машини та
апарати  хімічних виробництв. 1968–1970 рр. – учень токаря, токар Харківсько�
го приладобудівного заводу; 1970–1972 рр. –  служба  у Збройних Силах;
1972–1998 рр. – токар, майстер, заступник  начальника, начальник цеху
Харківського приладобудівного заводу.   Член Комуністичної партії Ук�
раїни.Член Комітету Верховної Ради України   з питань національної без�
пеки   і оборони. Член депутатської фракції Комуністичної партії України.

КРУЦЕНКО  Василь Якович
Народився 13 вересня 1940 року в с. Дружелюбівка Добровеличківсько�

го району Кіровоградської  області. Має вищу освіту, у  1967 році закінчив
Українську сільськогосподарську  академію за спеціальністю  механізація
сільського господарства, у  1983 році  – Вищу партійну школу при ЦК КП
України.  1957–1959 рр. – помічник бригадира колгоспу «Дружба»; 1959–
1962 рр. –  служба у Збройних Силах;  1967–1969 рр. –   конструктор,
заступник начальника цеху заводу «Сільгоспагрегат»;  1969–1975 рр. –  го�
ловний інженер районного відділення «Сільгосптехніка», головний інже�
нер�механік, заступник начальника Новоукраїнського райуправління
сільського господарства, Кіровоградська область; 1975–1991 рр. – на
партійній роботі; 1991–1998 рр. –   робота на керівних посадах в органах
виконавчої влади, на підприємствах  і в організаціях Новоукраїнського райо�
ну Кіровоградської області. Член Комуністичної партії України. Перший
заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політи�
ки та земельних   відносин.    Член  депутатської  фракції  Комуністичної
партії України.
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СТАРИНЕЦЬ  Олександр Георгійович
Народився 16  березня 1970 року  в м. Вінниці.  Має вищу освіту, у 1992 році

закінчив  Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка  за спеціальні�
стю історія, у 1996 р. –  Вінницький державний сільськогосподарський  інсти�
тут за     спеціальністю  аграрний менеджмент. 1987 р. –  автослюсар шляхо�
во�експлуатаційної  дільниці № 646, м. Вінниця; 1987–1992 рр. –  студент
Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка; 1992–1995 рр. –  стар�
ший лаборант кафедри  Вінницького державного педагогічного інституту
ім. М. Островського,  аспірант Інституту історії України  НАН України;
1995–1998 рр. –  консультант Секретаріату   Комітету Верховної Ради Ук�
раїни у закордонних  справах і  зв’язках  із СНД. Член Комуністичної партії
України.  Член Комітету Верховної Ради України з питань молодіжної
політики, фізичної культури і спорту.  Член  депутатської  фракції Кому�
ністичної партії України.

МОРОЗОВ Анатолій Петрович
Народився 16 серпня 1955  року в селищі Сєверне Сніжнянської міськра�

ди Донецької області. Освіта вища, у 1983 році  закінчив  Мелітопольський
інститут  механізації сільського господарства за спеціальністю механізація
сільського господарства.  1970–1974 рр. – учень Ногайського радгоспу�тех�
нікуму, м. Приморськ Запорізької області; 1974 р. – старший   інженер�
дефектувальник Владівського   відділення «Сільгосптехніка», Запорізька
область; 1974–1976 рр. – служба у Збройних Силах; 1976–1977 рр. – лабо�
рант Ногайського радгоспу�технікуму; 1977–1991 рр. – на комсомольській
та партійній роботі; 1991–1998 рр. – головний інженер ВАТ «Приморське
районне підприємство матеріально�технічного забезпечення». Член Кому�
ністичної партії України. Член  Комітету  Верховної Ради України з питань
бюджету.  Член депутатської фракції Комуністичної партії України.

ПЕТРЕНКО  Володимир Оникійович
Народився 21 вересня 1947 року в с. Нововолодимирівка Новомико�

лаївського району Запорізької   області. Має вищу  освіту, у 1970 році закін�
чив Херсонський сільськогосподарський  інститут  ім. О. Д. Цюрупи за
спеціальністю агрономія, у 1984 році  – Академію  суспільних наук при  ЦК
КПРС. 1970–1971 рр.  – служба у Збройних Силах;  1971–1979 рр. – брига�
дир, агроном колгоспу ім. Котовського, головний агроном, голова колгоспу
«Заповіт Ілліча» Новомиколаївського району Запорізької області; 1979–
1982 рр. – голова Новомиколаївського райвиконкому; 1982–1996 рр. – робо�
та в партійних органах та органах виконавчої влади Приазовського  району
Запорізької  області; 1996–1998 рр. –  директор ТОВ «V.P. Агроінтел»,
генеральний директор ЗАТ  «Вікторія РУС». Народний депутат України
12 скликання. Член Комуністичної партії України. Голова підкомітету
Комітету  Верховної Ради України з питань  економічної     політики, управ�
ління народним господарством, власності та інвестицій.  Член депутатської
фракції Комуністичної партії України.
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КУШНІР  Олександр Дмитрович
Народився 1 вересня 1946 року в м. Кізін�Кія Киргизької РСР. Має

вищу освіту, у 1974 році  закінчив Донецький державний університет за
спеціальністю планування промисловості.  1960–1965 рр. – учень До�
нецького будівельного технікуму; 1965–1968 рр.  – служба  у Збройних
Силах; 1968–1969 рр. –  інженер  тресту «Доноргтехбуд», м. Донецьк; 1969–
1991 рр. –  на комсомольській та партійній роботі в м. Донецьку; 1991–
1992 рр. – заступник  директора малого підприємства «РІТ», завідуючий
організаційним  відділом   міжреспубліканського об’єднання  профспілок
«Солідарність» та федерації профспілок «Солідарність», м. Донецьк; 1992–
1998 рр. – керуючий справами Донецького міськвиконкому. Член  Комуні�
стичної партії України.  Голова  Комітету Верховної Ради України   з питань
державного будівництва, місцевого  самоврядування та діяльності рад. Член
депутатської фракції Комуністичної партії України.

ДОРОГУНЦОВ Сергій Іванович
Народився 22 вересня 1929 року в смт Доманівка Миколаївської об�

ласті. Має вищу освіту, у 1953 році закінчив Київський державний універ�
ситет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю правознавство. Доктор економіч�
них наук, професор, член�кореспондент НАН України. 1954–1962 рр. – стар�
ший викладач обласної партійної школи та Тернопільського державного
медичного інституту, керівник лекторської групи; 1962–1965 рр. – аспірант
Академії суспільних наук при ЦК КПРС; 1965–1974 рр. –  на  партійній
роботі; 1974–1984 рр. – помічник Голови Ради Міністрів УРСР; 1984–
1998 рр. – голова ради з вивчення продуктивних сил України НАН Украї�
ни. Нагороджений двома орденами «Знак Пошани», відзнакою Президента
України – орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Народний депутат України
12 скликання. Член Комуністичної партії України. Заступник голови Ко�
мітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.  Член депутатської
фракції Комуністичної партії України.

СТРИЖКО Леонід Петрович
Народився 18 червня 1948 року в м. Харкові. Має вищу освіту, у 1973 році

закінчив Харківський державний університет ім. М. Горького за спеціаль�
ністю радіофізика та електроніка. Кандидат фізико�математичних наук.
1963–1967 рр. – учень Харківського радіотехнічного технікуму; 1967–
1970 рр. – технік Харківського приладобудівного заводу, Інституту радіо�
фізики та електроніки АН УРСР; 1970–1973 рр. – студент, інженер Хар�
ківського державного університету ім. М. Горького; 1973–1985 рр. – аспі�
рант, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник
Інституту радіофізики та електроніки АН УРСР; 1986–1998 рр. – старший
науковий співробітник Радіоастрономічного інституту НАН України,
м. Харків. Член Комуністичної партії України. Голова підкомітету Коміте�
ту Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації. Член
депутатської фракції Комуністичної партії України.
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ЧИЧКОВ Валерій Михайлович
Народився 26 квітня 1949 року в м. Арти Артинського району Сверд�

ловської області. Має вищу освіту, у 1978 році закінчив Запорізький
індустріальний інститут за спеціальністю економіка і організація мета�
лургійної промисловості. 1964–1968 рр. – учень Фальського політехніку�
му, в.о. інженера Артинського заводу металовиробів; 1968–1970 рр. – ко�
валь заводу «Запоріжсталь»; 1970–1972 рр. – служба у Збройних Силах;
1972–1981 рр. – коваль, старший нормувальник, інженер заводу «Запо�
ріжсталь»; 1981–1984 рр. – старший інженер, начальник відділу кадрів
заводу «Радіоприлад», м. Запоріжжя; 1984–1991 рр. – на  партійній ро�
боті; 1991–1998 рр. – контролер, головний контролер�ревізор конт�
рольно�ревізійного управління, м. Запоріжжя. Член Комуністичної партії
України. Голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань
бюджету. Член депутатської фракції Комуністичної партії України.

КУЧЕРЕНКО Валерій Михайлович
Народився 20 березня 1948 року в м. Лубнах Полтавської області.

Має вищу освіту, у 1978 році закінчив Одеський державний універси�
тет ім. І. І. Мечникова за спеціальністю правознавство. 1965–1968 рр. –
служба у Збройних Силах; 1968–1970 рр. – методист, фрезерувальник
Сімферопольського електротехнічного заводу; 1970–1979 рр. – фрезеру�
вальник Сімферопольського заводу залізобетонних виробів тресту «Укр�
водзалізобетон», заводу продовольчого машинобудування ім. Куйбишева,
м. Сімферополь; 1979–1998 рр. – відповідальний виконавець, заступник
голови, голова БММТ «Супутник», м. Сімферополь. Член Комуністичної
партії України. Член Комітету Верховної Ради України з питань правової
реформи. Член депутатської фракції Комуністичної партії України.

ВАРБАНЕЦЬ Іван Михайлович
Народився 7 грудня 1943 року в с. Данилівка Великомихайлівського

району Одеської області. Має вищу освіту, у 1989 році закінчив Одеський
сільськогосподарський інститут за спеціальністю економіка та організація
сільського господарства. 1961–1962 рр. – обліковець, завідуючий фермою
колгоспу ім. Димитрова Великомихайлівського району; 1962–1966 рр. –
служба у Військово�Морському Флоті; 1966–1970 рр. – на партійній та
комсомольській роботі; 1970–1974 рр. – заступник голови колгоспу, сек�
ретар парторганізації колгоспу «Зоря комунізму», голова колгоспу ім. Ка�
лініна Великомихайлівського району; 1974–1998 рр. – робота на керівних
посадах у партійних органах та органах виконавчої влади Великомихайлівсько�
го району.  Нагороджений двома орденами «Знак Пошани». Член Комуні�
стичної партії України. Секретар Комітету Верховної Ради України у спра�
вах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів.  Член депутатської фракції Комуні�
стичної партії України.
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ОПЛАЧКО Володимир Миколайович
Народився 21 жовтня 1947 року на станції Кавуни Арбузинського району

Миколаївської області.  Має вищу освіту, у 1972 році закінчив Харківський
автодорожній  інститут за спеціальністю автомобільний транспорт. 1965–
1967 рр. – диспетчер, електромонтер, с.Костянтинівка Арбузинського райо�
ну; 1967–1972 рр. – студент; 1972–1973 рр. – автомеханік Інгулецької
автобази Миколаївської області; 1973–1988 рр. – на комсомольській  та
партійній роботі; 1988–1994 рр. –  голова Снігурівського райвиконкому, го�
лова  Снігурівської районної ради  народних  депутатів; 1994–1998 рр. –
директор Снігурівської філії ЗАТ «Агросервіс», м. Миколаїв.  Член Кому�
ністичної партії України. Член Комітету Верховної Ради України з питань
будівництва, транспорту і зв’язку. Член депутатської фракції Комуністич�
ної партії України.

КОНДРАТЕНКО Анатолій Іванович
Народився 16  листопада 1940 року в с. Кам’янка Новомиргородського

району  Кіровоградської області. Має  вищу освіту,  у 1964 році закінчив
Одеський кредитно�економічний інститут  за спеціальністю  фінанси та
кредит, у  1976 році  – Вищу партійну школу при ЦК КПРС. 1957–1962 рр.
– інспектор Знам’янського  пункту Сільгоспбанку,  Знам’янського, Ново�
миргородського відділень Держбанку, економіст міжколгоспної будівель�
ної організації; 1962–1976 рр. – на комсомольській та партійній  роботі;
1976–1983 рр. – голова   виконкому Новоукраїнської, Онуфріївської район�
них рад народних депутатів; 1983–1990 рр. – на партійній роботі; 1990–
1992 рр. – голова Кіровоградської  районної ради; 1992–1998 рр. –  дирек�
тор агрофірми «Ятрань»,   м. Кіровоград.  Нагороджений двома орденами
«Знак Пошани». Член Комуністичної партії України.  Член  Комітету Вер�
ховної Ради України з питань економічної політики, управління народним
господарством, власності та інвестицій. Член  депутатської фракції Ко�
муністичної партії України.

ТУШ Михайло Никифорович
Народився 9 жовтня 1943 року в с. Ковчин Куликівського району Чер�

нігівської області. Має вищу освіту, у 1976 році закінчив Українську
сільськогосподарську академію за спеціальністю бухгалтерський облік у
сільському господарстві. 1960–1962 рр. – колгоспник  колгоспу «Комін�
терн» Куликівського району; 1962– 1965 рр. – служба у Збройних Силах;
1965–1966 рр. – колгоспник колгоспу «Комінтерн»; 1966–1970 рр. –
дільничний інспектор Куликівської районної інспекції Держстраху; 1970–
1971 рр. – слухач курсів підготовки керівних кадрів для колгоспів та рад�
госпів; 1971–1974 рр. – учитель Ковчинської середньої школи; 1974–1998 рр.
– бухгалтер, головний бухгалтер, заступник голови, голова колгоспу «Комін�
терн» Куликівського району Чернігівської області. Член Комуністичної
партії України. Член Комітету Верховної Ради України з питань культу�
ри і духовності. Член депутатської фракції Комуністичної партії України.
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РАЙКОВСЬКИЙ Броніслав Станіславович
Народився 21 лютого 1957 року в с. Ялимів Баранівського району Жи�

томирської області. Має вищу освіту, у 1985 році закінчив Харківський
юридичний інститут за спеціальністю правознавство. 1972–1975 рр. – учень
СПТУ № 53, м. Полонне Хмельницької області, слюсар�ремонтник Ба�
ранівського райвідділення «Сільгосптехніка» Житомирської області;1975–
1977 рр. – служба у Збройних Силах; 1978–1981 рр. – страховий агент
інспекції Держстраху, начальник Лісовського відділення зв’язку Баранівсько�
го району, моторист, слюсар автомехбази № 3 тресту «Київміськшляхбуд №1»;
1981–1987 рр. – студент, служба в органах внутрішніх справ України; 1987–
1990 рр. – інструктор Чугуївського міськкому Компартії України; 1990–
1994 рр. – адвокат Харківської обласної колегії адвокатів. Народний депу�
тат України 13 скликання. Член Комуністичної партії України. Голова підко�
мітету Комітету Верховної Ради України з питань правової реформи. Член
фракції Комуністичної партії України.

ПАСЄЧНА Людмила Яківна
Народилася 16 липня 1948 року в с. Олександро�Калиновому Костян�

тинівського району Донецької області. Має вищу освіту, у 1973 році закін�
чила Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю фізи�
ка і математика. Заслужений працівник народної освіти України. 1966–
1971 рр. – робота в закладах освіти Костянтинівського району; 1971–1972 рр.
– відповідальний секретар комісії з питань неповнолітніх Костянтинівсько�
го райвиконкому; 1972–1977 рр. – завідуючий відділом, секретар�завідую�
чий відділом, другий секретар Костянтинівського райкому комсомолу;
1977–1994 рр. – директор Костянтинівської районної заочної школи, заві�
дуючий районним методичним кабінетом, директор Костянтинівської се�
редньої школи.  Народний депутат України 13 скликання. Член Комуні�
стичної партії України. Голова підкомітету Комітету Верховної Ради Ук�
раїни з питань науки і освіти. Член депутатської фракції Комуністичної
партії України.

ЗВОНАРЖ Андрій Юрійович
Народився 2 січня 1976 року в м. Одесі. Має вищу освіту, у 1997 році

закінчив Одеський державний морський університет за спеціальністю
організація перевезень і керування на морському транспорті. Народний
депутат України 13 скликання. Член Комуністичної партії України. Член
Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв’яз�
ку.  Член депутатської фракції Комуністичної партії України.
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ПОПОВ Георгій Дмитрович
Народився 18 червня 1946 року в с. Первомайському Ясинуватського

району Донецької області. Має вищу освіту, у 1968 році закінчив Донецький
державний університет за спеціальністю історія. Кандидат історичних
наук, доцент. 1968–1969 рр. – асистент Донецького медичного інституту;
1969–1970 рр. – служба у Збройних Силах; 1970–1974 рр. – асистент
кафедри, викладач Донецького медичного інституту; 1974–1978 рр. – ас�
пірант Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка;  1978–
1998 рр. – викладач, старший викладач, доцент, завідувач кафедри До�
нецького медичного університету. Член Комуністичної партії України.
Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань
прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. Член
депутатської фракції Комуністичної партії України.

ОХРІМЕНКО Костянтин Олександрович
Народився 23 лютого 1949 року в м. Дружківка Донецької області. Має

вищу освіту, у 1978 році закінчив Краматорський індустріальний інститут
за спеціальністю  підйомно�транспортні машини і устаткування, у 1983 році
— Вищу партійну школу при ЦК Компартії України.  1964–1968 рр. – учень
машинобудівного технікуму, м. Дружківка, наладчик лабораторії зварю�
вання Липецького тракторного заводу; 1968–1971 рр. – служба у Збройних
Силах; 1971–1978 рр. – електрик, майстер, інженер�конструктор, старший
майстер заводу газової апаратури, м. Дружківка; 1978–1981 рр. – інженер,
секретар парткому заводу «Червона зоря»; 1981–1983 – на  партійній ро�
боті; 1983–1991 рр. – заступник начальника цеху, начальник цеху, началь�
ник відділу, секретар парткому Дружківського метизного заводу. Народ�
ний депутат України 13 скликання. Член Комуністичної партії України.
Член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської
діяльності. Член депутатської фракції Комуністичної партії України.

МАЛЄВСЬКИЙ Олександр Тихонович.
Народився 9 вересня 1944 року в смт Врадіївка Миколаївської області.

Має вищу освіту, у 1975 році  закінчив Українську сільськогосподарську
академію за спеціальністю агрономія. 1963–1966 рр. – служба у Збройних
Силах; 1966–1975 рр. – на комсомольській роботі  та в органах  виконавчої
влади; 1975–1982 рр. – агроном, головний агроном, заступник голови кол�
госпу «Октябрь» Врадіївського району; 1982–1987 рр. – заступник голови,
секретар парткому колгоспу ім. ХХІ з’їзду КПРС Цюрупинського району;
1987–1994 рр. – директор міжгосподарського птахопідприємства та птахо�
радгоспу «Виноградівський» Цюрупинського району Миколаївської об�
ласті. Народний депутат України 13 скликання. Член Комуністичної партії
України. Член Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпе�
чення правоохоронної діяльності та боротьби з організованою злочинні�
стю і корупцією. Член депутатської фракції Комуністичної партії України.
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ФЕДОРЕНКО Любов Петрівна
Народилася 8 травня 1949 року в м. Донецьку. Має вищу освіту, у 1973 році

закінчила Донецький політехнічний інститут за спеціальністю економіка
та організація гірничої промисловості. 1966–1968 рр. – телефоністка,
робітниця шахтоуправління ім. газети «Правда», м. Донецьк; 1968–1973 рр.
– студентка; 1973–1993 рр. – інженер, старший інженер, секретар парткому,
завідуючий гірничими роботами шахтоуправління ВО «Донецьквугілля»;
1993–1994 рр. — перший заступник голови Пролетарського райвиконкому
м. Донецька; 1994–1997 рр. — заступник директора ПТУ № 114, провідний
фахівець Міністерства вугільної промисловості; 1997–1998 рр. –  старший
експерт управління зовнішньоекономічних зв’язків СП «Експо�Донбас»,
м. Донецьк. Член Комуністичної партії України. Член Комітету Верховної
Ради України з питань паливно�енергетичного комплексу, ядерної політи�
ки та ядерної безпеки. Член депутатської фракції Комуністичної партії
України.

ХУНОВ Анатолій Ісмаїлович
Народився 25 березня 1940 року в м. Краснодарі. Має вищу освіту, у

1967 році закінчив Краснодарський політехнічний інститут за спеціальні�
стю машини і апарати харчових виробництв. 1958–1959 рр. – верстатник
ліспромгоспу, м. Краснодар; 1959–1962 рр. – служба у Збройних Силах;
1967–1973 рр. – головний інженер, директор Краснолиманського консерв�
ного заводу Донецької області; 1973–1993 рр. – начальник відділу, началь�
ник орендного підприємства постачання Краснолиманського відділення
Донецької залізниці; 1993–1995 рр. – генеральний директор, голова ради
АТ «Організація», м. Красний Лиман. Нагороджений орденами Трудового
Червоного Прапора і Дружби народів. Народний депутат України 13 скли�
кання.  Член Комуністичної партії України. Голова підкомітету Комітету
Верховної Ради України у закордонних справах і зв’язках із СНД. Член
депутатської фракції Комуністичної партії України.

СІНЧЕНКО Сергій Григорович
Народився 5 жовтня 1946 року в м. Відні (Австрія). Має вищу освіту, у

1974 році закінчив Харківський юридичний інститут за спеціальністю пра�
вознавство,  у 1980 році – Вищу школу КДБ СРСР. Заслужений юрист
України. 1964–1965 рр. – робітник Троїцького маслозаводу, водій райоб’єд�
нання «Сільгосптехніка»; 1965–1968 рр. – служба у Збройних Силах; 1969–
1973 рр. – старший інструктор Троїцького райвиконкому, на комсомольській
роботі; 1973–1994 рр. – служба в органах державної безпеки. Народний
депутат України 13 скликання. Безпартійний. Голова підкомітету Коміте�
ту Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. Член
депутатської фракції Комуністичної партії України.
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КОЖЕВНІКОВ Борис Михайлович
Народився 23 липня 1947 року в м. Чапаєвську Куйбишевської області.

Має вищу освіту, у 1980 році закінчив Казанський хіміко�технологічний
інститут за спеціальністю технологія твердих хімічних речовин. Член�ко�
респондент НАН України. 1970–1985 рр. –  майстер, старший інженер�тех�
нолог, начальник цеху Донецького заводу гумо�хімічних виробів;  1985–
1987 рр. – головний інженер заводу «Пластмас», м.Копейськ; 1987–
1990 рр. – начальник цеху Донецького заводу гумо�хімічних виробів;
1990–1991 рр. – голова виконкому Куйбишевської районної ради м. До�
нецька; 1991–1994 рр. – заступник директора Донецького заводу гумо�
хімічних виробів. Народний депутат України 13 скликання. Член Комуні�
стичної партії України. Голова підкомітету Комітету Верховної Ради Ук�
раїни з питань національної безпеки і оборони. Член депутатської фракції
Комуністичної партії України.

ЧИВЮК  Микола Васильович
Народився 24 серпня 1964 року в с. Новогригорівка Казанківського

району Миколаївської області. Має вищу освіту,  у 1992 році закінчив
Миколаївський державний педагогічний інститут ім. В. П. Белінського за
спеціальністю історія. 1979–1983 рр. – учень Криворізького металургійно�
го технікуму, електромонтер Криворізького металургійного заводу,
Дніпропетровська область;1983–1987 рр. – служба у Збройних Силах;
1987–1992 рр. – на комсомольській роботі; 1992–1994 рр. –   головний
товарознавець Казанківської агропромтехніки, Миколаївська область. На�
родний депутат України 13 скликання.  Член  Комуністичної  партії Ук�
раїни. Член комітету Верховної Ради  України з питань правової  рефор�
ми. Член депутатської фракції Комуністичної  партії України.

КРАСНЯКОВ  Євген Васильович
Народився 25 липня 1960 року в м. Щастя Жовтневого району Луганської

області. Має вищу освіту,  у 1986 році закінчив Ворошиловградський педа�
гогічний інститут  за спеціальністю історія і педагогіка. 1977–1978 рр. –
старший   піонервожатий Верхньобогданівської середньої школи, Станич�
но�Луганський район Луганської області; 1978–1981 рр. –  служба у Зброй�
них Силах; 1981–1986 рр. – студент; 1986–1994 рр. – вчитель історії, організа�
тор виховної роботи, директор школи № 52, м. Горлівка Донецької області.
Народний депутат України 13 скликання. Член  Комуністичної партії Ук�
раїни. Член  Комітету Верховної Ради з  питань науки і освіти. Член депу�
татської  фракції  Комуністичної партії України.
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КУХАРЧУК  Микола Андрійович
Народився  5 серпня 1952 року в с. Болотківцях Острозького району

Рівненської області. Має вищу освіту, у 1974 році закінчив Львівський
політехнічний інститут за спеціальністю автомобільний транспорт, у 1991 році
– Київський інститут політології і соціального управління;  1974–1976 рр.
–  служба у Збройних Силах; 1976–1977 рр. –  інженер техвідділу
Рівненського ВО вантажного автотранспорту № 17669; 1977–1980 рр. –
завідуючий відділенням  Рівненського автотранспортного технікуму;  1980–
1990 рр. –  на партійній роботі; 1990–1998 рр. – заступник директора з
виховної та  навчальної роботи Рівненського автотранспортного техніку�
му.  Член Комуністичної партії України.  Заступник голови Комітету Вер�
ховної Ради  України  з питань будівництва, транспорту і зв’язку.  Член
депутатської  фракції Комуністичної партії України.

ПЕЙГАЛАЙНЕН Анатолій Володимирович
Народився 28 листопада 1945 року в м. Дубно Рівненської області. Має

вищу освіту, у 1970 році закінчив Ленінградський інститут водного транс�
порту за спеціальністю судові машини та механізми. 1964–1965 рр. – лабо�
рант Карагандинського науково�дослідного вугільного інституту; 1970–
1975 рр. – конструктор, начальник відділу, начальник дільниці Барна�
ульської ремонтно�експлуатаційної бази флоту; 1975–1977 рр. – на
партійній роботі; 1977–1990 рр. – механік, майстер, заступник начальника
цеху Харцизького трубного заводу, Донецька область; 1990–1991 рр. – на
партійній роботі; 1991–1994 рр. – заступник начальника цеху Харцизького
трубного заводу. Народний депутат України 13 скликання. Член  Комуні�
стичної партії України. Член Комітету Верховної Ради України з питань
державного  будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад. Член
депутатської фракції Комуністичної партії України.

СТЕПУРА Владислав Сергійович
Народився 21 березня 1938 року  в смт Велика Олександрівка Херсонської

області. Має вищу освіту, у 1961 році закінчив  Київський  політехнічний
інститут  за спеціальністю машини та апарати хімічного виробництва.
1961–1963 рр. – майстер, інженер�конструктор Довбиського фарфорового
заводу Житомирської області, вчитель математики Білокриницької серед�
ньої школи Великоолександрівського району Херсонської області; 1963–
1982 рр. –   робота  в  редакціях газет Одеської,  Дніпропетровської та
Херсонської областей; 1982–1983 рр. –  начальник бюро технічної інфор�
мації Херсонського заводу  карданних валів; 1983–1998 рр.– старший ре�
дактор, головний редактор головної редакції телебачення  облтелерадіо�
комітету Херсонського  облвиконкому.  Безпартійний. Член комітету Вер�
ховної Ради України  з питань  свободи слова та інформації. Член депу�
татської фракції Комуністичної партії України.
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ШТЕПА Наталія Петрівна
Народилася 16 листопада 1951 року в с. Соснівка Бахчисарайського

району Кримської області. Має вищу освіту, у 1973 році закінчила Сімфе�
ропольський державний університет ім. М. Фрунзе за спеціальністю істо�
рія. Заслужений працівник народної освіти України. 1973–1976 рр. – учи�
тель середньої школи № 1, м. Сімферополь, 1976–1983 рр. — секретар коміте�
ту комсомолу Сімферопольського кооперативного училища, викладач
політекономії; 1984–1985 рр. – старший інструктор відділу кадрів
Кримспоживспілки; 1985–1990 рр. – на партійній роботі; 1990–1994 рр. –
заступник голови Кримського республіканського комітету профспілки пра�
цівників споживкооперації. Народний депутат України 13 скликання. Член
Комуністичної партії України. Член Комітету Верховної Ради України з
питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.
Член депутатської фракції Комуністичної партії України.

ХМЕЛЬОВИЙ Анатолій Петрович
Народився 17 січня 1952 року в м. Слов’янську Донецької області.  Має

вищу освіту, у 1990 році закінчив Харківський інститут залізничного
транспорту за спеціальністю тепловози і тепловозне господарство.  1967–
1971 рр. – учень Слов’янського технікуму залізничного транспорту, по�
мічник машиніста електровоза локомотивного депо Слов’янськ Донецької
залізниці; 1971–1974 рр. –  служба у Збройних Силах; 1974–1976 рр. –
майстер виробничого навчання Слов’янського ТУ № 56; 1976–1994 рр. –
помічник машиніста, машиніст, секретар партбюро цеху, машиніст�інструк�
тор, голова профспілкового комітету локомотивного депо Слов’янськ До�
нецької залізниці. Народний депутат України 13 скликання. Член Комуні�
стичної партії України. Голова підкомітету Комітету Верховної Ради Ук�
раїни з питань будівництва, транспорту і зв’язку. Член депутатської  фракції
Комуністичної партії України.

КУЗНЄЦОВ Павло Сергійович
Народився 1 травня 1950 року в м. Таганрозі Ростовської області. Має

вищу освіту, у 1972 році закінчив Ростовський державний університет за
спеціальністю політична економіка. Кандидат економічних наук, доцент.
1972–1978 рр. – викладач Кіровського політехнічного інституту, аспірант
Ростовського державного університету; 1978–1990 рр. –  на викладацькій
роботі у вищих учбових закладах Донецької області; 1990–1991 рр. – пер�
ший секретар Краматорського міськкому Компартії України; 1991–1993 рр.
– начальник лабораторії орендного об’єднання «Новокраматорський ма�
шинобудівний завод»; 1993–1994 рр. – заступник голови Краматорського
міськвиконкому. Народний депутат України 13 скликання. Член Комуні�
стичної партії України. Перший заступник голови Комітету Верховної
Ради України з питань бюджету. Член депутатської фракції Комуністич�
ної партії України.
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ЛАНТУХ Василь Іванович
Народився 1 березня 1954 року в с. Чечелівка Гайсинського району

Вінницької області.  Має вищу освіту, у 1989 році закінчив Українську
сільськогосподарську академію за спеціальністю агрономія. 1969–1972 рр.
– учень Теплицького ПТУ № 7, тракторист, шофер  колгоспу, смт Теплик;
1972–1974 рр. – служба у Збройних Силах; 1974–1983 рр. – шофер, заві�
дуючий гаражем колгоспу ім. 40�річчя Жовтня Гайсинського району
Вінницької області; 1983–1988 рр. – голова виконкому Чечелівської
сільської ради народних депутатів; 1988–1994 рр. — голова правління кол�
госпу «Комунар» Гайсинського району. Народний депутат України 13 скли�
кання. Член Комуністичної партії України. Член Комітету Верховної Ради
України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
та боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Член депутатської
фракції Комуністичної партії України.

ТЕРЕЩУК Василь Васильович
Народився 1 грудня 1957 року в м. Гайсині Вінницької області. Має

вищу освіту, в 1983 році закінчив Київський державний університет
ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю філософія. Кандидат філософських
наук. 1975–1976 рр. – робітник Гайсинського хлібокомбінату Вінницької
області; 1976–1978 рр. – служба у Збройних Силах; 1978–1983 рр. –
студент; 1983–1990 рр. – асистент кафедри філософії Дніпропетровського
гірничого інституту; 1990–1994 рр. – старший викладач кафедри філо�
софії Маріупольського металургійного інституту. Народний депутат
України 13 скликання. Член Комуністичної партії України. Голова
підкомітету Комітету Верховної Ради України у закордонних справах
і зв’язках із СНД.  Член депутатської фракції Комуністичної партії
України.

ГІНЗБУРГ  Ольга Петрівна
Народилася 14  вересня 1953 року в с. Вишеньках Коропського району

Чернігівської  області. Має вищу освіту, у 1981 році  закінчила Сумський
політехнічний  інститут  за спеціальністю  технологія машинобудування.
1968–1972 рр. –  учениця Конотопського індустріально�педагогічного тех�
нікуму; 1972–1975 рр. –  робітниця, технік�конструктор заводу «Світотех�
ніка», м. Ліхославль Тверської області;   1975–1987 рр. –  технік�конструк�
тор, інженер�конструктор, секретар парткому Конотопського арматурного
заводу; 1989–1998 рр. –   заступник  директора ВАТ «Конотопський арма�
турний завод», Сумська область. Член Комуністичної партії України. Член
депутатської  фракції  Комуністичної партії України.
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Народний Рух України

Волинська

Львівська

Закарпатська Івано�Франківська

Тернопільська

Рівненська

Хмельницька

Житомирська

Чернівецька

Вінницька

Київська

м. Київ

Чернігівська

Сумська

Полтавська
Харківська Луганська

Донецька
Дніпропетровська

Запорізька

Кіровоградська

Миколаївська
Одеська

Херсонська
       4,8%

Автономна Республіка Крим

м. Севастополь

Черкаська

17,2% 29,3%

10,4%

32,1%

7,2% 28,0%

15,3%

28,3%

8,2%

4,6%

10,9%

8,0%

7,7%

4,1%
6,4%

6,8%

1,8%

6,0%

3,5%

3,3% 2,2%

2,2%

3,5%

5,1%4,6%

7,3%

Кількість кандидатів у депутати в списку 219

Кількість голосів, поданих за список кандидатів у депутати 2498262

Кількість голосів, поданих за список кандидатів у депутати, у відсотках 9.402

Кількість отриманих депутатських мандатів 32

Результати голосування по регіонах

Адміністративно�
територіальна

одиниця

Кількість виборців,
які взяли участь

у голосуванні

Кількість голосів,
поданих за список

кандидатів
Голоси %

Адміністративно�
територіальна

одиниця

Кількість виборців,
які взяли участь

у голосуванні

Кількість голосів,
поданих за список

кандидатів
Голоси %

Автономна
Республіка Крим 977768 66154 6.7658
Вінницька 1064300 49142 4.6173
Волинська 610205 105257 17.2494
Дніпропетровська 1917089 97041 5.0618
Донецька 2414935 53119 2.1996
Житомирська 852270 88218 10.3509
Закарпатська 607852 43710 7.1908
Запорізька 1043761 36525 3.4993
Івано�Франківська 830968 232559 27.9865
Київська 1024747 82103 8.0120
Кіровоградська 671614 30777 4.5825
Луганська 1355712 30038 2.2156
Львівська 1593269 511564 32.1078

Миколаївська 663341 42364 6.3864
Одеська 1242212 50802 4.0896
Полтавська 1007836 73871 7.3296
Рівненська 673119 197124 29.2851
Сумська 772314 27339 3.5398
Тернопільська 736485 208288 28.2813
Харківська 1537506 50420 3.2793
Херсонська 623042 30021 4.8184
Хмельницька 901450 73806 8.1874
Черкаська 837656 64819 7.7381
Чернівецька 499038 76325 15.2944
Чернігівська 795378 47744 6.0026
м. Київ 1163633 126405 10.8629
м. Севастополь 153773 2727 1.7733
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ЧОРНОВІЛ  В’ячеслав Максимович
Народився 1 січня 1938 року в с. Єрки Катеринопільського району Чер�

каської області. Має вищу освіту, у 1960 році закінчив  Київський державний
університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю журналістика. 1960–1966 рр. –
на журналістській роботі у Львівській, Київській областях, м. Києві; 1966–
1967 рр. – старший технік Карпатської експедиції АН УРСР,  інспектор з рек�
лами Київкниготоргу,  інспектор  товариства  охорони природи, м. Львів; 1967–
1969 рр. – ув’язнення, Вінницька область;  1969–1972 рр. – на різних роботах у
Закарпатській, Одеській областях, м. Львові; 1972–1983 рр. – ув’язнення, пе�
ребування у засланні в Мордовській АРСР та Якутській АРСР; 1983–1985 рр.
– на різних роботах в Якутській АРСР та м. Львові; 1990–1992 рр. – голова
Львівської обласної ради народних депутатів. Народний депутат України 12,
13 скликань. Нагороджений відзнакою Президента  України – «Орденом кня�
зя Ярослава Мудрого» V ступеня. Голова Народного Руху України. Голова
підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності.
Член депутатської фракції Народного Руху України.

УДОВЕНКО Геннадій Йосипович
Народився 22 червня 1931 року  в м. Кривому  Розі Дніпропетровської

області. Має вищу освіту, у 1954 році закінчив Київський державний уні�
верситет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю історія міжнародних відносин.
1952–1955 рр. – секретар Міністра, секретар колегії Міністерства промбуд�
матеріалів УРСР;  1955–1958 рр. – голова колгоспу, с. Дамантівка Сквирсько�
го району Київської області; аспірант Українського науково�дослідного інсти�
туту економіки і організації сільського господарства, м. Київ; 1959–1992 рр.
– на дипломатичній роботі; 1992 р. – радник президента Української держав�
ної будівельної корпорації, м. Київ;  1992–1998 рр. – Надзвичайний і Повно�
важний Посол України в Республіці Польща, в. о. Міністра закордонних справ
України, Міністр закордонних  справ України. Нагороджений відзнакою
Президента  України – «Орденом князя Ярослава Мудрого» V ступеня. Без�
партійний. Голова Комітету Верховної Ради України з питань прав людини,
національних меншин і  міжнаціональних відносин. Член депутатської фракції
Народного Руху України.

КОСТЕНКО Юрій Іванович
Народився 12 червня 1951 року  в с. Нова Ободівка Ободівського району

Вінницької області. Має вищу освіту, у 1973 році закінчив Запорізький  маши�
нобудівний  інститут  ім. Чубаря за спеціальністю обладнання і технологія
зварювального виробництва. Кандидат технічних наук. 1973–1990 рр. – інже�
нер, старший інженер, аспірант,  молодший науковий  співробітник Інституту
електрозварювання АН УРСР, м. Київ; 1990–1992 рр. – заступник  голови
Комісії Верховної Ради України з питань екології  та раціонального  природо�
користування;   1992–1998 рр. – Міністр охорони навколишнього середовища
та ядерної безпеки України. Народний депутат України 12, 13 скликань.  Наго�
роджений відзнакою Президента України – орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
Член Народного Руху України. Заступник голови Комітету Верховної Ради
України з питань паливно�енергетичного комплексу, ядерної політики та ядер�
ної безпеки. Член депутатської фракції Народного Руху України.
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ЗАЄЦЬ Іван Олександрович
Народився 5 липня 1952 року  в с.  Лозинці Народицького району

Житомирської області. Має вищу освіту, у 1974 році закінчив  Україн�
ську сільськогосподарську академію за спеціальністю економічна  кібер�
нетика в сільському господарстві. 1974–1975 рр. – головний економіст
колгоспу ім. Леніна, с. Горошків  Тетіївського району Київської об�
ласті; 1975–1978 рр. – старший науковий  співробітник, старший  еко�
номіст Київського філіалу Центрального інституту агрохімічного об�
слуговування в сільському господарстві; 1978–1990 рр. – старший інже�
нер, аспірант, молодший науковий  співробітник, інженер Інституту
економіки АН УРСР. Народний депутат України 12, 13 скликань.  На�
городжений  відзнакою Президента України  – орденом «За заслуги»
ІІІ ступеня. Член Народного Руху України. Перший заступник голови
Комітету Верховної Ради України  у закордонних справах і  зв’язках із
СНД. Член  депутатської фракції Народного Руху України.

БОЙКО Богдан Федорович
Народився 29 вересня 1954 року  в с. Під’ярків  Перемишлянського

району Львівської області. Має вищу освіту, у 1976 році закінчив
Львівський  державний університет за спеціальністю економіка. Канди�
дат економічних наук. 1976–1979 рр. – асистент кафедри політекономії
Львівського лісотехнічного інституту; 1979–1986 рр. – аспірант Львівсько�
го державного університету, асистент кафедри політекономії Львівського
сільгоспінституту; 1986–1990 рр. – старший  викладач, доцент кафедри
філософії і політекономії Тернопільського педінституту;  1990–1994 рр. –
перший заступник голови, голова Тернопільського облвиконкому та об�
ласної ради, голова облдержадміністрації. Народний депутат України
13 скликання. Член Народного Руху України. Член Комітету Верховної
Ради України  з питань промислової політики. Член  депутатської фракції
Народного Руху України.

ДЖЕМІЛЄВ Мустафа
Народився 13 листопада 1943 року  в с. Айсерез Судакського району,

Крим. Має  незакінчену вищу освіту, гідромеліоратор. 1959–1961 рр. –
токар, слюсар, електрослюсар Мирзачулського ремонтно–механічного за�
воду Ташкентської області, УзРСР; 1961–1989 рр. – робота на підприєм�
ствах, в установах народного господарства Узбекистану; 1990–1993 рр. –
заступник голови  кооперативу «Оріон». Голова меджлісу кримськота�
тарського народу на громадських засадах. Безпартійний. Член Комітету
Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин. Член депутатської фракції Народного Руху
України.
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КОЖИН Борис Борисович
Народився 25 вересня 1944 року в м. Пскові. Має вищу освіту, у

1968 році закінчив Ленінградське вище Військово�морське училище
ім. Фрунзе, у 1980 році – Військово�морську академію. Віце�адмірал. 1961–
1963 рр. – слюсар Луцького авіаремонтного заводу; 1963–1992 рр. – служ�
ба у Військово�Морському Флоті;  1992–1993 рр. – Командуючий Військо�
во�Морськими Силами України; 1993–1995 рр. – радник  Начальника Ака�
демії Збройних Сил України  з військово�морських питань. Народний де�
путат України 13 скликання. Член Народного Руху України. Член Коміте�
ту Верховної Ради України  з питань національної безпеки і оборони. Член
депутатської фракції Народного Руху України.

БОНДАРЕНКО Олена Федорівна
Народилася 13 лютого 1955 року  в м. Тайшеті Іркутської області. Має

вищу освіту, у 1994 році закінчила Національний  університет ім. Т.Г.Шев�
ченка за спеціальністю журналістика. 1972–1973 рр. – друкарка Луганського
філіалу інституту «Дондіпровуглемаш»; 1973–1974 рр. – студентка
відділення Луганського машинобудівного інституту; 1975–1985 рр. – ро�
бота в закладах охорони здоров’я, торгівлі, в громадських організаціях ;
1986–1993 рр. – диктор радіо, кореспондент редакції газети «Патріот Бать�
ківщини»; 1993–1998 рр. – керівник відділу секретаріату, заступник голо�
ви Народного Руху України. Член Комітету Верховної Ради України з
питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради
України. Член депутатської фракції Народного Руху України.

ЮХНОВСЬКИЙ Ігор Рафаїлович
Народився 1 вересня 1925 року  в с.Княгинине Млинівського району

Рівненської області. Має вищу освіту, у 1951 році закінчив Львівський
державний університет ім. І.Франка за спеціальністю фізика. Доктор
фізико�математичних наук, академік НАН України. 1944–1946 рр. –
служба у Збройних Силах;  1951–1969 рр. – аспірант, доцент, завідую�
чий кафедрою  Львівського державного університету ім. І.Франка;
1969–1990 рр. – керівник відділення, директор Інституту фізики кон�
денсованих систем АН УРСР, м. Львів; 1992–1994 рр. – Державний
радник Державної думи України, Перший віце�прем’єр�міністр Украї�
ни. Народний депутат України 12, 13 скликань. Заслужений  працівник
народної освіти СРСР. Нагороджений Почесною відзнакою  Президен�
та України, орденами Трудового Червоного Прапора, «Знак Пошани»,
Вітчизняної війни І ступеня.  Член Народного Руху України. Голова
підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань промислової
політики. Член депутатської фракції Народного Руху України.
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ГРИГОРОВИЧ Лілія Степанівна
Народилася 12 вересня 1957 року  в м. Івано�Франківську. Має вищу

освіту, у 1985 році закінчила Івано�Франківський державний медичний
інститут за спеціальністю лікувальна справа. 1974–1977 рр. –  санітарка
Івано�Франківської обласної клінічної лікарні; 1977–1985 рр. – слухачка
підготовчого відділення, студентка  лікувального факультету Івано�Фран�
ківського медичного інституту; 1985–1994 рр. – лікар�інтерн, лікар�алерго�
лог Івано�Франківської обласної дитячої клінічної лікарні. Заслужений пра�
цівник  охорони здоров’я України. Народний депутат України 13 скли�
кання. Член  Народного Руху України. Заступник голови Комітету Верхов�
ної Ради України з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства. Член
депутатської фракції Народного Руху України.

КИРИЛЕНКО  В’ячеслав Анатолійович
Народився   7 червня 1968 року в  м. Поліському Київської  області. Має

вищу  освіту, закінчив Київський  державний університет ім. Т. Г. Шев�
ченка за спеціальністю філософія. Кандидат філософських наук. 1989–
1993 рр. – голова секретаріату Української студентської спілки; 1993–
1998 рр. – голова Молодого Руху (молодіжної організації Народного Руху
України), керівник відділу політичного аналізу секретаріату Народного
Руху України. Член Народного Руху України. Секретар   Комітету Верхов�
ної Ради України з питань соціальної політики та праці. Член  депутатської
фракції  Народного  Руху України.

ЧЕРВОНІЙ Василь Михайлович
Народився 24 серпня 1958 року  в с. Погорілівка Березнівського райо�

ну Рівненської області. Має вищу освіту, у 1981 році закінчив Київський
політехнічний інститут за спеціальністю основні процеси хімічних ви�
робництв і хімічна  кібернетика.  1981–1992 рр. – інженер, начальник зміни,
старший змінний майстер, апаратник, бригадир апаратників Рівненсько�
го виробничого об’єднання «Азот». Народний депутат України 12, 13 скли�
кань. Член Народного Руху України. Член Комітету Верховної Ради Ук�
раїни з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності  та
боротьби  з організованою злочинністю і корупцією. Член депутатської
фракції Народного Руху України.
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ФЕДОРИН Ярослав Володимирович
Народився 1 червня 1955 року  в с. Птича Дубненського району

Рівненської області. Має вищу освіту, у 1977 році закінчив Львівський
державний  університет ім. І. Франка  за спеціальністю геологічна зйомка і
пошук родовищ корисних копалин. Доктор фізико�математичних наук.
1977–1992 рр. –  аспірант, молодший, старший співробітник Інституту гео�
логічних наук АН України; 1992–1994 рр. – завідуючий відділом Держав�
ної думи України, завідуючий експертно�аналітичним центром, головний
спеціаліст апарату Кабінету Міністрів України; 1994–1996 рр. – директор з
питань інвестицій та розвитку ТОВ «Карбон ЛТД», генеральний директор
інвестиційної компанії «Геопромресурс». Народний депутат України 13
скликання. Член Народного Руху України. Член Комітету Верховної Ради
України з питань паливно�енергетичного комплексу, ядерної політики та
ядерної безпеки. Член депутатської фракції Народного Руху України.

КОВАЛЬ Вячеслав Станіславович
Народився 5 листопада 1945 року  в м. Дніпродзержинську Дніпропет�

ровської області. Має вищу освіту, в 1990 році закінчив Київський дер�
жавний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю
музична педагогіка. 1963–1964 рр. – викладач музичної школи, м. Мирго�
род Полтавської області. 1964–1967 рр. – служба у Збройних Силах; 1968–
1990 рр. – викладацька робота в музичних школах Дніпропетровської об�
ласті; 1990–1991 рр. – заступник голови міської ради народних депутатів,
інспектор комітету народного контролю Дніпродзержинської міської ради
народних депутатів, Дніпропетровської області; 1991–1994 рр. – заступник
голови Асоціації демократичних рад України, м. Київ; 1994–1998 рр. – ке�
рівник виборчого відділу, голова секретаріату Народного Руху України,
м. Київ. Член Комітету Верховної Ради України з питань державного бу�
дівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад. Член депутатської
фракції Народного Руху України.

ШЕПА Василь Васильович
Народився 28 березня 1931 року в с. Бовтрадь Берегівського району

Закарпатської області. Має вищу освіту, в 1965 році закінчив  Львівський
сільськогосподарський інститут за спеціальністю економіка і організація
сільського господарства. Доктор економічних наук, академік Української
академії аграрних наук. 1948–1949 рр. — рахівник�бухгалтер колгоспу «Ра�
дянське Закарпаття» Берегівського району Закарпатської області; 1949–
1952 рр. — учень школи керівних кадрів колгоспів, м.Львів; 1952–1976 рр.
— агроном МТС, голова колгоспу «Червоний прапор», Берегівський район
Закарпатської області; 1976–1995 рр. — директор Закарпатської державної
сільськогосподарської дослідної станції, Закарпатського науково�дослідного
інституту агропромислового комплексу; 1995–1998 рр. — радник президії
Української академії аграрних наук, науковий консультант, радник Прези�
дента України. Член Народного Руху України. Член Комітету Верховної
Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин. Член де�
путатської фракції Народного Руху України.
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ЗВАРИЧ Роман Михайлович
Народився 20 листопада 1953 року  в м. Нью–Йорку, США. Має вищу

освіту, у 1982 році закінчив Колумбійський університет США, магістр філо�
софії. 1995–1998 рр. – директор МП інформаційно�аналітичної служби
«Центр демократичних реформ», м. Київ. Член Народного Руху України.
Член Комітету Верховної Ради України з питань правової реформи. Член
депутатської фракції Народного Руху України.

БОЙЧУК Іван Васильович
Народився 21 жовтня 1951 року в с. Сков’ятин Борщівського райо�

ну Тернопільської області. Має вищу освіту, в 1984 році закінчив Мос�
ковський заочний народний університет мистецтв за спеціальністю
образотворче мистецтво. 1968–1970 рр. — учень токаря, токар Тер�
нопільського заводу «Електроарматура»; 1970–1972 рр. — служба у
Збройних Силах; 1972–1990 рр. — токар виробничого об’єднання «Ват�
ра», слюсар виробничого управління газового господарства об’єднання
«Укргаз»; 1990–1996 рр. — заступник голови Тернопільської крайової
організації Народного Руху України; 1996–1998 рр. — голова Тернопільської
обласної ради. Член Народного Руху України. Член Комітету Верхов�
ної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. Член
депутатської фракції Народного Руху України.

КРЕЧ Едуард Едуардович
Народився 6 червня 1948 року в м. Харкові. Має вищу освіту, в 1970 році

закінчив Харківський державний університет за спеціальністю хімія.  Кан�
дидат технічних наук, академік Академії інженерних наук. 1971–1984 рр. –
робота в Харківському НВО «Карбонат»; 1984–1988 рр. – робота на Сло�
в’янському солевиварювальному комбінаті; 1988–1990 рр. – директор
державно�кооперативного підприємства «Реактив», м. Слов’янськ; 1990–
1998 рр. – генеральний директор Слов’янського ВО «Хімпром», президент
ВАТ «Содовий завод». Член Народного Руху України. Член Комітету Вер�
ховної Ради України з питань економічної політики, управління народним
господарством, власності та інвестицій. Член депутатської фракції Народ�
ного Руху України.
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ШЕВЧЕНКО Віталій Федорович
Народився 23 червня 1954 року в м. Ічня Чернігівської області. Має

вищу освіту, в 1975 році закінчив Київський державний педагогічний інсти�
тут ім. М. Горького  за спеціальністю українська мова і література, в 1983 році
– Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю
журналістика. 1975–1977 рр. – кореспондент  редакції газети «Друг чита�
ча», м. Київ; 1977–1989 рр. – старший  редактор, завідуючий  редакцією
видавництва «Мистецтво»; 1989–1994 рр. – кореспондент газети «Молода
Гвардія», редактор відділу, відповідальний секретар, заступник редактора
журналу «Сільські обрії», оглядач з питань економіки та політики всеук�
раїнського тижневика «Наш час»; 1994–1996 рр. – головний редактор газе�
ти «Час». Народний депутат України 13 скликання. Секретар Народного
Руху України. Член комітету Верховної Ради України з питань свободи
слова та інформації. Член депутатської фракції Народного Руху України.

МАНЧУЛЕНКО Георгій Манолійович
Народився 20 березня 1963 року в с. Митків Заставнівського району

Чернівецької області. Має вищу освіту, в 1987 і в 1997 роках закінчив Чер�
нівецький державний університет ім.  Ю. Федьковича за спеціальностями
оптичні  та оптико�електронні системи, правознавство. 1980–1981 рр. –
учень ТУ № 3, м. Чернівці; 1981–1987 рр. – студент; 1987–1989 рр. – служ�
ба у Збройних Силах; 1990–1991 рр. — старший інженер�технолог заводу
«Гравітон»; 1991–1992 рр. — заступник голови, голова секретаріату крайо�
вої управи Народного Руху України; 1992–1993 рр. – заступник начальни�
ка регіонального відділення Фонду державного майна України по Черні�
вецькій області; 1993–1994  рр. –  завідуючий відділом Чернівецької
облдержадміністрації. Народний депутат України 13 скликання. Член На�
родного Руху України. Член Комітету Верховної Ради України з питань
національної безпеки і оборони. Член депутатської фракції Народного Руху
України.

СІГАЛ Євген Якович
Народився 19  травня 1955 року в с. Горенка Києво�Святошинського району

Київської області. Має вищу освіту, в 1977 році закінчив Українську сільсько�
господарську академію за спеціальністю механізація сільського госпо�
дарства. 1977–1979 рр. — інженер�механік радгоспу «Совки» Києво�Свя�
тошинського району Київської області; 1979–1991 рр. — головний інже�
нер�механік, заступник директора державного племптахозаводу «Поліський»
Вишгородського району Київської області; 1991–1993 рр. — директор
науково�виробничого об’єднання «Комплекс�91», м.Київ; 1993–1998 рр.
— директор, голова правління концерну «Комплекс», м.Київ. Член На�
родного Руху України. Заступник голови Комітету Верховної Ради
України з питань аграрної політики та земельних відносин. Член депу�
татської фракції Народного Руху України.
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ПАВЛИЧКО Дмитро Васильович
Народився 28 вересня 1929 року в с. Стопчатів Косівського району Іва�

но�Франківської області. Має вищу освіту, в 1953 році закінчив Львівський
державний університет ім. І. Франка за спеціальністю українська мова  і літе�
ратура, логіка і психологія. 1948–1956 рр. – студент, аспірант Львівського
державного університету. 1956–1961 рр. – завідуючий відділом журналу
«Жовтень», м. Львів; 1961–1964 рр. – сценарист кіностудії ім. О. Довжен�
ка, м. Київ; 1964–1969 рр. – на творчій роботі; 1969–1978 рр. –  головний
редактор журналу «Всесвіт», м. Київ; 1984–1989 рр. – секретар правління
письменників України; 1989–1991 рр. – народний депутат СРСР; 1995–
1998 рр. – Посол України в Словацькій Республіці. Лауреат Державної
премії ім. Т. Г. Шевченка. Народний депутат України 11 та 12 скликань.
Член Народного Руху України. Член Комітету Верховної Ради України у
закордонних справах і зв’язках із СНД. Член депутатської фракції Народ�
ного Руху України.

ЧАЙКА Віктор Володимирович
Народився 17 січня 1962 року в м. Дніпропетровську. Має вищу освіту,

в 1984 році  закінчив Дніпропетровський державний університет за спе�
ціальністю філологія. 1984–1987 рр. –  кореспондент газет «Дніпровська
Зоря» та «Зоря»; 1987–1992 рр. –  заступник редактора, головний  редактор
газети «Прапор  юності», м. Дніпропетровськ;  1992–1993 рр. – головний
радник Прем’єр�міністра  України; 1993–1995 рр. –  директор АТ «Інститут
економічних реформ»;  1995–1998 рр. – президент АТ «Л�Холдинг»,  пре�
зидент, шеф�редактор газети «Киевские Ведомости». Безпартійний. Заступ�
ник голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та
інформації. Член депутатської фракції «Громада».

БОРЗОВ Валерій Пилипович
Народився 20 жовтня 1949 року  в м. Самборі Львівської області. Має

вищу освіту, в 1971 році закінчив Київський державний інститут фізичної
культури за спеціальністю тренер�викладач. Кандидат  педагогічних наук.
1969–1979 рр. – інструктор з фізичної культури  та спорту; 1979–1986 рр. –
заступник завідуючого відділом, секретар ЦК ЛКСМ України; 1986–1997 рр.
– заступник Голови, Голова Державного Комітету УРСР у справах молоді,
фізичної культури та спорту, Міністр у справах молоді і спорту, Голова
Державного Комітету України з фізичної культури  і спорту. 1997–1998 рр.
– Президент Національного Олімпійського Комітету України. Нагородже�
ний орденами Леніна, «Знак Пошани», «Дружби народів»,  відзнакою Пре�
зидента України – орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Член Народного Руху
України. Член Комітету Верховної Ради України  з питань молодіжної
політики, фізичної культури і спорту. Член депутатської фракції Народно�
го Руху України.
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АЛЬОШИН Валерій Борисович
Народився 1 січня 1957 року в с. Скородистик Чорнобаївського району

Черкаської області. Має вищу освіту, в 1979 році закінчив Київський дер�
жавний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю політекономія.
Кандидат економічних наук, доцент. Заслужений економіст України.
1979–1994 рр. – асистент, викладач, старший викладач, завідуючий ка�
федрою політекономії, доцент кафедри суспільних теорій Кіровоградсько�
го державного педагогічного інституту ім. В. Винниченка. Народний депу�
тат України 13 скликання. Член Народного Руху України. Голова Комітету
Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності. Член
депутатської фракції Народного Руху України.

АСАДЧЕВ Валерій Михайлович
Народився 14 липня 1953 року в м. Києві. Має вищу освіту, в 1977 році

закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю технологія
електрозварювання. 1977–1991 рр. – інженер�технолог дослідного заводу
Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона; 1991–1992 рр. – заступник
голови Московського райвиконкому м. Києва; 1992–1995 рр. –  голова
Московської районної ради; 1995–1998 рр. – голова Московської рай�
держадміністрації м. Києва. Член Народного Руху України. Член Коміте�
ту Верховної Ради України з питань бюджету. Член депутатської фракції
Народного Руху України.

КОСТИНЮК Богдан Іванович
Народився 6 вересня 1958 року  в м. Івано�Франківську. Має вищу

освіту, в 1980 році закінчив Івано�Франківський інститут нафти і газу,
інженер. 1980–1990 рр. – майстер, начальник дільниці, заступник ди�
ректора Поберезького заводу пресових агрегатів ВО «Карпатпресмаш»,
Івано�Франківська область; 1990–1994 рр. – заступник голови Тисме�
ницької районної державної адміністрації Івано�Франківської області;
1994–1998 рр. – голова Івано�Франківської крайової організації Народ�
ного Руху України. Член Народного Руху України. Член Комітету Вер�
ховної Ради України  з питань будівництва, транспорту  і зв’язку. Член
депутатської фракції Народного Руху України.
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КЛЮЧКОВСЬКИЙ Юрій Богданович
Народився 18  липня 1949 року в м. Львові. Має вищу освіту, в 1972 році

закінчив Львівський державний університет ім. І.Франка за  спеціальністю
фізика, у 1995 році – Інститут державного управління і місцевого самовря�
дування при  Кабінеті Міністрів України за спеціальністю державне управ�
ління. Кандидат  фізико�математичних наук. 1972–1974 рр. – учитель фізи�
ки середньої школи № 51, м. Львів, педагог�репетитор ансамблю «Чере�
мош» Львівського державного університету; 1974–1978 рр. – аспірант, мо�
лодший науковий співробітник Львівського філіалу Інституту математи�
ки АН УРСР; 1978–1990 рр. – молодший науковий співробітник, старший
науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і матема�
тики;  1991–1993 рр. – старший науковий співробітник Інституту фізики
конденсованих систем НАН України; 1993–1996 рр. – доцент кафедри тео�
ретичної фізики Львівського державного університету ім. І. Франка;   1996–
1998 рр. – начальник управління освіти Львівської облдержадміністрації.
Член Народного Руху України. Член Комітету Верховної Ради України з
питань державного будівництва, місцевого самоврядування  та діяльності
рад. Член депутатської фракції Народного Руху України.

ЧОБІТ Дмитро Васильович
Народився 19 лютого 1952 року в м. Броди Львівської області. Має

вищу освіту, в 1979 році закінчив Київський державний університет
ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю історія. 1968 р. – робітник Бродівсько�
го консервного  заводу. 1970–1973 рр. – служба  у Збройних Силах; 1973–
1979 рр. – робота в системі  народної освіти Радивилівського району Рівнен�
ської області та Бродівського району Львівської області; 1980–1990 рр. –
 директор музею, відповідальний секретар Бродівської районної організації
Українського товариства  охорони пам’яток історії та культури; 1994–
1995 рр. – голова Бродівської районної ради.  Народний депутат України
12 та 13 скликань. Член Народного Руху України. Член Комітету Верхов�
ної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації
роботи Верховної Ради України.  Член депутатської фракції Народного
Руху України.

ГЛУХІВСЬКИЙ Лев Йосипович
Народився 28 жовтня 1942 року в с. Новоросійське Актюбінської об�

ласті. Має вищу освіту, в 1964 році закінчив Львівський політехнічний
інститут за спеціальністю електричні машини. Доктор технічних наук, про�
фесор. Заслужений  діяч науки  і техніки України. 1965–1992 рр. – інженер,
аспірант, асистент, старший викладач, завідуючий кафедрою  Львівського
політехнічного  інституту. З 1993 року  – член Всеукраїнського товариства
політичних в’язнів і репресованих.Народний депутат України 13 скликан�
ня. Член Народного Руху України. Член Комітету Верховної Ради України з
питань науки і освіти.  Член депутатської фракції Народного Руху України.
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ТАРАСЮК Ігор Григорович
Народився 10 травня  1967 року  в м. Львові. Має вищу освіту, в 1989 році

закінчив Львівський політехнічний інститут  за  спеціальністю інформацій�
но�вимірювальна техніка, у 1997 році – Чернівецький державний універ�
ситет за спеціальністю правознавство; 1989–1996 рр. – інженер�електрон�
ник заводу «Катіон», виконавчий директор ВКФ «Постун», начальник
відділу, генеральний директор ТОВ «Реммаш», заступник голови правлін�
ня акціонерного конструкторського бюро «Агрос», м. Хмельницький. 1996–
1998 рр. – помічник голови адміністрації, начальник управління  Терно�
пільської облдержадміністрації. Член Народного Руху України. Член Ко�
мітету Верховної Ради України з питань промислової політики.  Член де�
путатської фракції Народного Руху України.

ЧОРНОВОЛЕНКО Олександр Віленович
Народився 28 березня  1955 року  в м. Києві. Має вищу освіту, в

1977 році закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шев�
ченка  за спеціальністю економічна кібернетика. Кандидат економіч�
них наук. 1977–1996 рр. – старший науковий співробітник Інституту
кібернетики НАН України; 1996–1998 рр. – начальник валютно�екс�
пертного управління Київської міської державної адміністрації. Член
Народного Руху України. Член комітету Верховної Ради України з
питань бюджету. Член фракції Народного Руху України.
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Адміністративно�
територіальна

одиниця

Кількість виборців,
які взяли участь

у голосуванні

Кількість голосів,
поданих за список

кандидатів
Голоси %

Адміністративно�
територіальна

одиниця

Кількість виборців,
які взяли участь

у голосуванні

Кількість голосів,
поданих за список

кандидатів
Голоси %

Волинська

Львівська

Закарпатська Івано�Франківська

Тернопільська

Рівненська

Хмельницька

Житомирська

Чернівецька

Вінницька

Київська

м. Київ

Чернігівська

Сумська

Полтавська
Харківська Луганська

Донецька
Дніпропетровська

Запорізька

Кіровоградська

Миколаївська
Одеська

Херсонська
       11,2%

Автономна Республіка Крим

м. Севастополь

Черкаська

6,0% 6,5%

15,2%

1,6%

2,4% 2,0%

6,6%

2,1%

21,3%

19,7%

4,7%

16,2%

26,0%

7,4%
6,0%

1,6%

1,6%

18,9%

13,0%

5,9% 5,2%

1,9%

5,2%

3,2%17,3%

21,3%

Результати голосування по регіонах

Виборчий блок Соціалістичної партії України та
Селянської партії України

 «За правду, за народ, за Україну!»

Кількість кандидатів у депутати в списку 199

Кількість голосів, поданих за список кандидатів у депутати 2273788

Кількість голосів, поданих за список кандидатів у депутати, у відсотках 8.557

Кількість отриманих депутатських мандатів 29

Автономна
Республіка Крим 977768 15926 1.6288
Вінницька 1064300 209676 19.7008
Волинська 610205 36475 5.9774
Дніпропетровська 1917089 60868 3.1750
Донецька 2414935 43116 1.7853
Житомирська 852270 129464 15.1904
Закарпатська 607852 14515 2.3879
Запорізька 1043761 54473 5.2189
Івано!Франківська 830968 16676 2.0068
Київська 1024747 165691 16.1689
Кіровоградська 671614 116040 17.2777
Луганська 1355712 70619 5.2089
Львівська 1593269 25988 1.6311

Миколаївська 663341 37133 5.5978
Одеська 1242212 91838 7.3931
Полтавська 1007836 214721 21.3051
Рівненська 673119 43991 6.5353
Сумська 772314 100783 13.0494
Тернопільська 736485 15319 2.0800
Харківська 1537506 90979 5.9173
Херсонська 623042 70024 11.2390
Хмельницька 901450 191690 21.2646
Черкаська 837656 217453 25.9597
Чернівецька 499038 33185 6.6497
Чернігівська 795378 150625 18.9375
м. Київ 1163633 54123 4.6512
м. Севастополь 153773 2397 1.5587
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ДОВГАНЬ Сергій Васильович
Народився 6 березня 1952 року  в с.Токарівка Білозерського району

Херсонської області. Має вищу освіту, в 1974 році закінчив Херсонський
сільськогосподарський інститут за спеціальністю агрономія. Кандидат
сільськогосподарських наук. 1966–1969 рр. – робітник радгоспу «Рассвет»,
Білозерський район Херсонської області; 1969–1974 рр. – студент Херсонського
сільськогосподарського інституту ім. О. Д. Цюрупи; 1974–1978 рр. – агроном
радгоспу «40 років Жовтня», головний агроном радгоспу «Дніпро», Бе!
риславський район Херсонської області; 1978–1995 рр.– директор радгоспу
«Зерновий», директор радгоспу «Космос», Бериславський район Херсонської
області. Народний депутат України 13 скликання. Голова Селянської партії
України. Член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської
діяльності. Член депутатської фракції Селянської партії України.

СУСЛОВ Віктор Іванович
Народився 25 лютого 1955 року  в с. Гродеково Гродеківського району

Приморського краю.  Має вищу освіту, в 1977 році закінчив Харківський
державний університет ім. М. Горького за спеціальністю політична  еконо!
мія. Кандидат економічних наук, доцент. 1977–1990 рр. – викладач, старший
викладач, доцент Харківського державного університету; 1990–1992 рр. –
докторант Одеського інституту народного господарства; 1992–1993 рр. –
головний консультант економічної служби Адміністрації Президента Украї!
ни; 1993–1994 рр. –  радник Прем’єр!міністра України; 1997–1998 рр. – Міністр
економіки України.  Народний депутат України 13 скликання. Заслужений
економіст України. Безпартійний. Член Комітету Верховної Ради України з
питань фінансів  і банківської діяльності. Член  депутатської фракції
Селянської партії України.

БОКИЙ Іван Сидорович
Народився 20 лютого 1942 року  в с.Пронозівка Глобинського району

Полтавської області. Має вищу освіту, в 1968 році закінчив Київський дер!
жавний університет ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю журналістика. 1960–
1962 рр. – літпрацівник редакції Градизької районної газети «Соціалістична
Градижчина», Полтавська область;   1962–1974 рр. – літпрацівник,  завідую!
чий відділом, заступник редактора  Глобинської міжрайонної газети «Зоря
комунізму»,  Полтавська область; 1974–1982 рр. – редактор Полтавської об!
ласної газети «Комсомолець Полтавщини»; 1982–1987 рр. – редактор газети
«Молодь України»; 1987–1988 рр. – заступник редактора, член редколегії
газети «Сільські вісті», м. Київ. Заслужений працівник культури України.
Безпартійний. Член Комітету Верховної Ради України у закордонних спра!
вах і зв’язках із СНД. Член депутатської фракції Соціалістичної партії
України.
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ДОВГАНЬ Костянтин Васильович
Народився 5 жовтня 1954 року в с. Токарівка Білозерського району

Херсонської області. Має вищу освіту, в 1983 році закінчив Уманський
сільськогосподарський інститут ім. М. Горького за спеціальністю агрономія.
1974–1992 рр. – старший гідротехнік радгоспу «Рассвет», агроном, керую!
чий відділком, директор радгоспу «Дружба», заступник директора радгоспу
«Космос»,  керівник тваринницького комплексу радгоспу «Дружба», голов!
ний агроном управління сільського господарства, директор радгоспу «Каліні!
носельський», Бериславський район Херсонської області; 1992–1994 рр. –
представник Президента України в Бериславському районі, голова Бе!
риславської районної ради; 1994–1995 рр. – перший  заступник  голови
Херсонської обласної ради, начальник обласного управління сільського гос!
подарства; 1995–1998 рр. – голова  Бериславської райдержадміністрації, го!
лова Бериславської районної ради. Член Селянської партії України. Член
Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, місце!
вого самоврядування та діяльності рад. Член депутатської фракції Се!
лянської партії України.

ВІНСЬКИЙ Йосип Вікентійович
Народився 2 січня 1956 року в с. Лошківці Дунаєвецького району

Хмельницької області. Має вищу освіту, в 1977 році закінчив Кам’янець!
Подільський сільськогосподарський  інститут за спеціальністю механізація
сільського господарства. 1977–1978 рр. – інженер!діагностик Кам’янець!
Подільського районного об’єднання «Сільгосптехніка» Хмельницької області,
головний інженер радгоспу ім. Щорса ВО «Союзсортнасіннєовоч», Дуб!
ненський район Рівненської області; 1978–1981 рр. – конструктор, старший
інженер Кам’янець!Подільського відділення Київського спеціального ПКБ
«Укрсортнасіннєовоч», Хмельницька область; 1981–1991 рр. – на комсо!
мольській та партійній роботі; 1991–1994 рр. – начальник  технічного центру
«Бєларусь» підприємства «Агропромтехніка», м. Хмельницький. Народний
депутат України 13 скликання. Член Соціалістичної партії України. Член
Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управлін!
ня народним господарством, власності та інвестицій. Член депутатської
фракції  Соціалістичної партії України.

МАРКОВСЬКА Ніна Степанівна
Народилася 18 листопада 1947 року в м. Одесі. Має вищу освіту, в 1972 році

закінчила Вінницький медичний інститут  ім. М.І. Пирогова за спеціальні!
стю лікувальна справа. Доктор медичних наук, доцент.  Заслужений  праців!
ник охорони здоров’я  України. 1972–1979 рр. – лікар!інтерн Корделівської
дільничної лікарні, лікар!психіатр Вінницької обласної психіатричної лікарні;
1979–1994 рр. – асистент, завідуючий кафедрою Вінницького медичного
інституту ім. М.І. Пирогова. Народний депутат України 13 скликання. Член
Соціалістичної партії України. Голова підкомітету Комітету Верховної Ради
України з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства, м. Київ. Член
депутатської фракції Соціалістичної  партії України.
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ЗУБОВ Валентин Сергійович
Народився 10 червня 1946 року  в м. Самарканді. Має вищу освіту, в

1970 році закінчив Харківський державний університет ім. М. Горького за
спеціальністю історія. Доктор соціологічних наук, професор. 1961–1970 рр.
– учень Артемівського державного музучилища, студент Харківського дер!
жавного університету; 1970–1971 рр. – керівник вокально!інтрументально!
го ансамблю Палацу культури і праці Новокраматорського машинобудівно!
го заводу, Донецька область; 1971–1977 рр. –  асистент кафедри Крама!
торського індустріального інституту, Донецька область, аспірант Київсько!
го державного університету ім. Т. Г. Шевченка; 1977–1982 рр. – асистент,
старший викладач кафедри Краматорського індустріального інституту, До!
нецька область;  1982–1997 рр. – доцент, завідуючий кафедрою Уманського
сільськогосподарського інституту; 1997–1998 рр.  – радник Голови Верхов!
ної Ради України. Член Селянської партії України. Член Комітету Верховної
Ради України з питань національної безпеки і оборони. Член депутатської
фракції Соціалістичної  партії України.

СТЕПАНОВ Михайло Володимирович
Народився 27 березня 1952 року в м. Зимогір’є Слов’яносербського району

Луганської області. Має вищу освіту,  в 1981 році закінчив Донецький дер!
жавний університет за спеціальністю історія. 1969–1971 рр. — слюсар, водій
Олександрівського АТП!12663, селище Сутоган Луганської області;
1971–1973 рр. — служба у Збройних Силах; 1973–1982 рр. — водій Олек!
сандрівського АТП!12663, селище Сутоган; 1982–1985 рр. — вчитель історії
Лотиківської середньої школи, Слов’яносербський район; 1985–1991 рр. —
на партійній роботі; 1991–1994 рр. — педагог Зимогір’ївської середньої шко!
ли № 2, Луганська область. Народний депутат  України 13 скликання.
Член Соціалістичної партії України. Заступник голови Комітету Верхов!
ної Ради України з питань соціальної політики та праці. Член депутатської
фракції Соціалістичної партії України.

КИРИЛЬЧУК Євген Іванович
Народився 3 жовтня 1940 року в с. Довжки Славутського району Хмель!

ницької області. Має вищу освіту, в 1965 році закінчив Житомирський
сільськогосподарський інститут за спеціальністю агрономія, у 1978 році —
Академію суспільних наук при ЦК КПРС.  1965–1966 рр. — служба у Зброй!
них Силах; 1966–1974 рр. — завідуючий відділенням гідромеліорації, за!
ступник директора Володимир!Волинського технікуму гідромеліорації і
механізації сільського господарства; 1974–1985 рр. — на партійній роботі;
1985–1998 рр. — перший заступник голови Волинського облвиконкому,
голова обкому профспілок, голова облради профспілки працівників агро!
промислового комплексу, м. Луцьк. Член Селянської партії України. Член
Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Член депутатської фракції
Селянської  партії України.
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КІЯШКО Сергій Миколайович
Народився 7 серпня 1954 року в м. Барабинську Новосибірської об!

ласті. Має вищу освіту, в 1980 році закінчив Ростовський державний уні!
верситет за спеціальністю філософія. Кандидат філософських наук, доцент.
1971–1972 рр. — робітник зв’язку Ясинуватської дистанції сигналізації і
зв’язку, Донецька область; 1972–1974 рр. – служба у Збройних Силах; 1974–
1980 рр. – студент Ростовського державного університету; 1980–1994 рр. —
асистент Донецького політехнічного інституту, аспірант Московського дер!
жавного університету ім. М.В. Ломоносова, асистент, старший викладач,
доцент кафедри політології Донецького державного технічного універси!
тету. Народний депутат України  13 скликання. Член Соціалістичної  партії
України. Член Комітету Верховної Ради України з питань прав людини,
національних меншин і міжнаціональних відносин. Член депутатської фракції
Соціалістичної партії України.

ПОКОТИЛО Ніна Олексіївна
Народилася 26 березня 1947 року в м. Києві. Має вищу освіту, в 1973 році

закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка за спеціаль!
ністю українська мова і література. 1963–1983 рр. — робота у виховних та
освітніх закладах м. Києва, відповідальний секретар комісії у справах не!
повнолітніх Дарницького райвиконкому; 1983–1987 рр. – на партійній ро!
боті;1987–1998 рр. —  директор середньої школи № 98, заступник дирек!
тора з навчально!виховної роботи середньої школи № 204, м. Київ. Член
Соціалістичної партії України. Член Комітету Верховної Ради України
з питань культури і духовності. Член депутатської фракції Соціалістич!
ної  партії України.

НОВИК Анатолій Матвійович
Народився 17 липня 1949 року в с. Дніпровське Чернігівського району

Чернігівської області. Має вищу освіту, в 1975 році закінчив Київський по!
літехнічний інститут за спеціальністю автоматизовані системи керування.
1975–1984 рр. — інженер, старший інженер, старший виконроб — начальник
лабораторії, головний інженер виробничого об’єднання «ЗахідЕВМкомп!
лекс», м.Київ; 1984–1987 рр. — старший інженер Київського інформаційно!
обчислювального центру Головнафтохімпрому УРСР; 1987–1990 рр. — ре!
гулювальник Вишгородського дослідного заводу «Карат», заступник голови
кооперативу «Карат», головний конструктор Українського республіканського
НВО «ВЕМА!ФІД», м. Київ; 1990–1995 рр. — директор МП «Селена», ко!
мерційний директор, президент Торгового дому «ВЕМА», м. Київ; 1995–
1996 рр. — радник Прем’єр!міністра України; 1997–1998 рр. — голова нагля!
дової ради АТЗТ «Українська прес!група», м. Київ. Член Селянської партії
України. Голова підкомітету  Комітету Верховної Ради України з питань
охорони здоров’я, материнства та дитинства. Член депутатської фракції Се!
лянської партії України.
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МАКЕЄНКО Володимир Володимирович
Народився 17 липня 1965 року в м. Клинці Брянської області. Освіта

вища, в 1987 році закінчив Академію цивільної авіації за спеціальністю ек!
сплуатація повітряного транспорту. 1987–1990 рр. —  диспетчер служби
управління повітряним рухом «Стріла», м. Бориспіль Київської області;
1993–1994 рр. — експерт, головний інспектор протокольного відділу
Міністерства зовнішньоекономічних зв’язків України; 1994–1995 рр. —
заступник керівника торгівельно!економічної місії у складі Посольства Ук!
раїни в Росії; 1995–1996 рр. — фінансовий директор молодіжної громадської
організації «Молодь ХХІ століття»; 1996–1998 рр. — в. о. голови, голова
правління акціонерного банку «Укргазпромбанк». Народний депутат Ук!
раїни 12 скликання. Безпартійний. Член Комітету Верховної Ради України
з питань  фінансів і банківської діяльності. Член депутатської фракції
Соціалістичної  партії України.

ДРОБОТОВ Анатолій Іванович
Народився 21 травня 1951 року в с. Старі Кодоки Дніпропетровського

району Дніпропетровської області. Має вищу освіту, в 1984 році закінчив
Кримський сільськогосподарський інститут за спеціальністю агрономія.
Заслужений  працівник сільського господарства України. 1970 р. — елект!
рик колгоспу ім. Жданова Сімферопольського району Кримської області;
1970–1972 рр. — служба у Збройних Силах; 1973–1994 рр. — електрик,
механік, завідуючий гаражем колгоспу ім. Жданова, заступник голови, го!
лова колгоспу ім. В.І. Леніна, Сімферопольський район Кримської області;
1994–1995 рр. — міністр сільського господарства і продовольства Авто!
номної Республіки Крим; 1995–1996 рр. — голова КСП ім. В.І. Леніна
Сімферопольського району Автономної Республіки Крим. Народний де!
путат України 13 скликання. Член Селянської партії України. Голова підко!
мітету Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та
земельних відносин. Член депутатської фракції Селянської партії України.

ЛАВРИНЕНКО Микола Федорович
Народився 7 грудня 1948 року в с. Іващенкове Глухівського району Сум!

ської області. Має вищу освіту, в 1975 році закінчив Харківський державний
університет за спеціальністю російська мова і література. 1963–1965 рр. —
робота на сільськогосподарських підприємствах Сумської, Запорізької та
Харківської областей; 1965–1967 рр. — учень МПТУ № 10, електрозварю!
вальник Харківського електромеханічного заводу; 1967–1969 рр. — служба у
Збройних Силах; 1969–1975 рр. – робота на підприємствах м. Харкова; 1975–
1987 рр. — учитель середньої школи с. Юр’єве, директор Бунякинської вось!
мирічної школи, директор Бояро!Лежачівської середньої школи, директор
Веселівської середньої школи, Путивльський район Сумської області; 1987–
1994 рр. — старший викладач Глухівського державного педагогічного інститу!
ту. Нагороджений відзнакою Президента України – орденом  «За заслуги»
ІІІ ступеня. Народний депутат України 13 скликання. Член Соціалістичної
партії України. Голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з
питань правової реформи. Член депутатської фракції  Соціалістичної
партії України.
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КОСТУСЄВ Олексій Олексійович
Народився 29 червня 1954 року в м. Невельськ Сахалінської області.

Має вищу освіту, в 1975 році закінчив Одеський інститут народного госпо!
дарства за спеціальністю планування народного господарства. Кандидат
економічних наук, доцент. 1975–1976 рр. – молодший науковий співробіт!
ник, аспірант Одеського інституту інженерів морського флоту; 1976–
1977 рр. —  служба у Збройних Силах; 1977–1991 рр. — аспірант, асистент,
старший викладач, доцент, завідуючий кафедрою Одеського інституту інже!
нерів морського флоту; 1991–1998 рр. – начальник відділу, заступник голо!
ви Київського райвиконкому м. Одеси, голова комітету приватизації
Одеської міської ради народних депутатів, консультант, головний еко!
номіст СП «Ірен», м. Одеса. Безпартійний. Голова підкомітету Комітету
Верховної Ради України з питань паливно!енергетичного комплексу, ядер!
ної політики та ядерної безпеки. Член депутатської фракції Соціалістичної
партії України.

БАРАНЧИК Іван Іванович
Народився 1 лютого 1951 року в с. Чорноголова Великоберезнянського

району Закарпатської області. Має вищу освіту, в 1983 році закінчив
Уманський сільськогосподарський інститут за спеціальністю агрономія.
1970–1971 рр. — майстер консервного цеху Володимирецького крохмало!
патокового комбінату Рівненської області; 1971–1974 рр. — головний інже!
нер Клеванського харчокомбінату Рівненської області; 1974–1998 рр. —
начальник плодоконсервного цеху, начальник консервного заводу, секре!
тар парткому — заступник голови колгоспу, голова колгоспу ім. М. Горько!
го, с. Гарнівці Ужгородського району Закарпатської області. Член  Се!
лянської партії України. Член Комітету Верховної Ради України у закор!
донних справах і зв’язках із СНД. Член депутатської фракції Селянської
партії України.

МУСІЄНКО Іван Михайлович
Народився 13 лютого 1943 року в с. Калабарок Новогеоргіївського району

Кіровоградської області. Має вищу освіту, в 1970 році закінчив Київський
державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю філософія. 1960–
1962 рр. — голова Новогеоргіївської районної ради ДССТ «Колгоспник»,
м. Кремгес Кіровоградської області; 1963–1966 рр. — служба у Збройних
Силах; 1970–1974 рр. — аспірант, в.о. молодшого наукового співробітника
Інституту філософії АН УРСР, м. Київ; 1974–1991 рр. — на партійній ро!
боті; 1994–1998 рр. — перший помічник Голови Верховної Ради України —
завідуючий секретаріатом Голови Верховної Ради України, заступник Ке!
рівника Секретаріату Верховної Ради України. Народний депутат України
12 скликання. Нагороджений відзнакою Президента України – орденом
«За заслуги» ІІІ ступеня. Член Соціалістичної партії України. Заступник
голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах і зв’язках
із СНД. Член депутатської фракції Соціалістичної  партії України.
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ЮЩИК Олексій Іванович
Народився 27 жовтня 1947 року в с. Радичів Коропського району Чер!

нігівської області. Має вищу освіту, в 1975 році закінчив Ленінградський
державний університет ім. А. О. Жданова за спеціальністю правознавство.
Кандидат  юридичних наук. 1962–1967 рр. – учень Київського політехніку!
му зв’язку, монтер Смілянського експлуатаційно!технічного вузла, Чер!
каська область; 1967–1968 рр. – служба у Збройних Силах; 1969–1973 рр. –
студент Ленінградського державного університету; 1973–1975 рр. – юрис!
консульт Києво!Святошинського райоб’єднання та облоб’єднання
«Сільгосптехніка»; 1975–1992 рр. – помічник прокурора Подільського,
Леніградського районів м. Києва, начальник юридичного відділу Київсько!
го ВО «Електронмаш»; 1992–1998 рр. — старший консультант секретаріа!
ту Комісії Верховної Ради України у питаннях законодавства і законності,
радник Голови Верховної Ради України. Член Соціалістичної партії Украї!
ни. Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань
правової політики. Член депутатської фракції Соціалістичної  партії
України.

САС Сергій Володимирович
Народився 7 серпня 1957 року в с. Єрмолаївка Даурського району Крас!

ноярського краю. Має вищу освіту, в 1980 році закінчив Львівський зоо!
ветеринарний інститут за спеціальністю ветеринарія, в 1996 році – Українську
національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю
правознавство. 1974–1975 рр. — робітник Капітанівського бурякорадгоспу
Новомиргородського району Кіровоградської області; 1975–1980 рр. – сту!
дент; 1980–1982 рр. – служба у Збройних Силах; 1982–1987 рр. – старший
ветлікар Кіровоградської обласної станції по боротьбі з хворобами тварин,
головний ветлікар радгоспу «Більшовик», Кременчуцький район Пол!
тавської області, заступник голови колгоспу «Жовтень», Новомирго!
родський район Кіровоградської області; 1987–1996 рр. – голова КСП
«Мрія»,  Новомиргородський район Кіровоградської області.  Народний
депутат України 13 скликання. Член Селянської партії України. Заступ!
ник голови Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депу!
татської етики та організації роботи Верховної Ради України. Член де!
путатської фракції   Соціалістичної партії України.

САЦЮК Володимир Миколайович
Народився 11 березня 1963 року в м. Малині Житомирської області.

Має вищу освіту, в 1987 році закінчив Київське вище загальновійськове
командне училище ім. М. В. Фрунзе, в 1997 році – Міжгалузевий інститут
післядипломної освіти за спеціальністю правознавство. 1980–1982 рр. –
учень фрезерувальника, фрезерувальник Малинського дослідно!експери!
ментального заводу Житомирської області; 1982–1994 рр. –  служба у Зброй!
них Силах; 1994–1996 рр. – заступник директора спільного підприємства
«Тавр», м. Київ; 1996–1998 рр. – генеральний директор, президент ЗАТ
«Укррос», м. Київ. Член Селянської партії України. Голова підкомітету
Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.
Член депутатської фракції Селянської партії України.
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МІСЮРА Вадим Ярославович
Народився 23 вересня 1962 року в м. Львові. Має вищу освіту, в 1984 році

закінчив Український поліграфічний інститут ім. Івана Федорова за
спеціальністю журналістика, редагування наукової, технічної і інфор!
маційної літератури. 1984–1989 рр. – на комсомольській роботі; 1989–
1997 рр. — експерт  відділу зовнішньоторгової фірми «ЕЛПО!Елект!
рон», начальник бюро МП «Інфомасо», начальник відділу, заступник ди!
ректора зовнішньоторгової фірми «Лорта!Імпекс», комерційний дирек!
тор фірми «Комтекс», м. Львів; 1997–1998 рр. — консультант  депутатської
фракції Соціалістичної та Селянської партій України. Член Соціалістич!
ної партії України.  Голова підкомітету Комітету Верховної Ради Украї!
ни з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту. Член депу!
татської фракції  Соціалістичної партії України.

ШПІГАЛО Володимир Єрофійович
Народився 23 серпня 1933 року в с. Рубаний Міст Буцького району

Черкаської області. Має вищу освіту, в 1964 році закінчив Вищу партійну
школу при ЦК Компартії України, в 1966 році — Київський державний
університет  ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю політична економія, в
1972 році – Академію суспільних наук при ЦК КПРС. Кандидат економіч!
них наук, доцент, академік. 1953–1954 рр. — вчитель семирічної школи,
с. Рубаний Міст Буцького району Черкаської області,  на комсомольській
роботі; 1954–1957 рр. — служба у Збройних Силах; 1957–1985 рр. — на
партійній роботі; 1985–1990 рр. — ректор, завідуючий кафедрою
Уманського педінституту, Черкаська область, доцент кафедри Переяслав!
Хмельницького педінституту, Київська область; 1990–1998 рр. — началь!
ник відділу, заступник голови президії, голова президії Всеукраїнської
ради Українського товариства мисливців і рибалок, м. Київ. Член Се!
лянської партії України. Член Комітету Верховної Ради України з питань
екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорно!
бильської катастрофи. Член депутатської фракції Селянської партії України.

СТАНКОВ Анатолій Кирилович
Народився 14 червня 1942 року в с. Князь Волконський Хабаровського

краю. Має вищу освіту, в 1968 році закінчив Одеський інститут народного
господарства за спеціальністю фінанси і кредит. 1959–1961 рр. — інспектор
бюджету фінансового відділу Василівського райвиконкому Запорізької об!
ласті; 1961–1964 рр. —  служба у Збройних Силах; 1964–1968 рр. – студент;
1968–1970 рр. – працює в установах Державного банку; 1970–1972 рр. —
служба у Збройних Силах; 1972–1975 рр. – керуючий Оріхівським відділен!
ням Держбанку СРСР, Запорізька область; 1975–1977 рр. — заступник голо!
ви Оріхівського райвиконкому Запорізької області; 1977–1990 рр. — на
партійній роботі; 1990–1993 рр. — перший заступник Голови правління
Укрбанку, заступник Голови правління Національного банку України; 1993–
1998 рр. — заступник генерального директора, фінансовий директор СП
«Ілта!Київ», м. Київ. Безпартійний. Голова підкомітету Комітету Верхов!
ної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності. Член депу!
татської фракції Соціалістичної партії України.
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МУХІН Володимир Васильович
Народився 28 червня 1949 року в м. Старий Крим Кримської області.

Має вищу освіту, в 1971 році закінчив Харківський державний універси!
тет ім. М.Горького за спеціальністю фізика. Доктор фізико!математичних
наук, академік. 1971–1993 рр. — стажист!дослідник, молодший, старший,
провідний науковий співробітник Харківського фізико!технічного інсти!
туту; 1993–1994 рр. — начальник відділу Національного наукового центру
«Харківський фізико!технічний інститут». Нагороджений  відзнакою Пре!
зидента України –  орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Народний депутат
України 13 скликання. Член Соціалістичної партії України. Перший за!
ступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національ!
ної безпеки і оборони. Член депутатської фракції  Соціалістичної  партії
України.

КУШНІРОВ Микола Олександрович
Народився 20 серпня 1945 року в с. Должок Кам’янець!Подільського

району Хмельницької області. Має вищу освіту, в 1984 році закінчив Якут!
ський державний університет за спеціальністю соціологія. 1963–1964  рр. –
робота на підприємствах Хмельницької та Донецької областей; 1964–1967 рр.
– служба у Збройних Силах; 1967–1991 рр. – робота на інженерних посадах
підприємств Дніпропетровської, Черкаської та Магаданської областей; 1991–
1996 рр. –  генеральний директор підприємства «Миркуш», м. Кривий Ріг;
1996–1998 рр. —  генеральний директор підприємства Інформ!Медіа
«Соціаліст України», м. Кривий Ріг. Член Соціалістичної партії України.
Голова підкомітету Комітету Верховної Ради  України з питань Регламен!
ту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради  України. Член
депутатської фракції Соціалістичної партії України.

СІНЬКО Василь Данилович
Народився 5 жовтня 1939 року в с.Берестянка Бородянського району

Київської області. Має вищу освіту, в 1965 році закінчив Українську
сільськогосподарську академію за спеціальністю зоотехнія, у 1976 році —
Вищу партійну школу при ЦК КПРС. 1953–1960 рр. — учень Мироцького
ветеринарного технікуму, смт Немішаєве Київської області, ветфельд!
шер колгоспу «Нове село»  Бородянського району Київської області; 1960–
1966 рр. — на комсомольській, партійній роботі; 1966–1971 рр. — голова
колгоспу «Росія» Макарівського району Київської області; 1971–1982 рр. —
на партійній роботі; 1982–1990 рр. — начальник управління сільського
господарства, перший заступник голови, голова  Київського облвиконко!
му; 1990–1998 рр. — голова Київської обласної ради. Безпартійний. Член
Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, приро!
докористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Член
депутатської  фракції   Соціалістичної  партії України.
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ДОВГАНЧИН Григорій Васильович
Народився 1 лютого 1948 року в с. Єленінка Полтавського району Челя!

бінської області. Має вищу освіту, в 1978 році закінчив Кам’янець!По!
дільський сільськогосподарський інститут за спеціальністю механізація
сільського господарства. 1966–1973 рр. — кіномеханік Кельменецької район!
ної кіномережі, на комсомольській роботі, Чернівецька область; 1973–1975 рр.
— служба у Збройних Силах; 1975–1994 рр. — заступник голови колгоспу
ім. Свердлова,  голова колгоспу ім. Калініна, Кельменецький район Черні!
вецької області. Народний депутат України 13 скликання.  Секретар спеціаль!
ної комісії Верховної Ради України з питань приватизації. Член Селянської
партії України. Член Комітету Верховної Ради України з питань промисло!
вої політики. Член депутатської фракції Селянської  партії України.

СЕМЕНЮК Валентина Петрівна
Народилася 4 червня 1957 року в с. Заріччя Ружинського району Жито!

мирської області. Має вищу освіту, в 1982 році закінчила Житомирський
сільськогосподарський інститут за спеціальністю економіка і організація
сільського господарства. Заслужений  економіст України. 1974–1977 рр. —
діловод Ружинської селищної ради народних депутатів, керівник драма!
тичного гуртка районного будинку культури, смт Ружин Житомирської
області;1977–1982 рр. — на комсомольській роботі; 1982–1988 рр. — стар!
ший економіст райплану Ружинського райвиконкому Житомирської об!
ласті; 1988–1991 рр. – на партійній роботі; 1991–1994 рр. — старший еко!
номіст, завідуючий соціально!економічним відділом Ружинської райдержад!
міністрації. Народний депутат України 13 скликання. Член Соціалістичної
партії України. Член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної
політики та земельних відносин. Член депутатської фракції Соціалістичної
партії України.
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Партія Зелених України

Волинська

Львівська

Закарпатська Івано�Франківська

Тернопільська

Рівненська

Хмельницька

Житомирська

Чернівецька

Вінницька

Київська

м. Київ

Чернігівська

Сумська

Полтавська
Харківська Луганська

Донецька
Дніпропетровська

Запорізька

Кіровоградська

Миколаївська
Одеська

Херсонська
      6,5%

Автономна Республіка Крим

м. Севастополь

Черкаська

6,3% 5,7%

5,7%

3,2%

5,4% 4,2%

3,4%

4,4%

4,7%

4,6%

8,6%

6,7%

4,9%

10,7%
5,7%

5,7%

5,9%

5,3%

4,3%

5,4% 4,7%

4,0%

7,8%

4,8%4,6%

4,8%

Адміністративно�
територіальна

одиниця

Кількість виборців,
які взяли участь

у голосуванні

Кількість голосів,
поданих за список

кандидатів
Голоси %

Адміністративно�
територіальна

одиниця

Кількість виборців,
які взяли участь

у голосуванні

Кількість голосів,
поданих за список

кандидатів
Голоси %

Результати голосування по регіонах

Кількість кандидатів у депутати в списку 77

Кількість голосів, поданих за список кандидатів у депутати 1444264

Кількість голосів, поданих за список кандидатів у депутати, у відсотках 5.435

Кількість отриманих депутатських мандатів 19

Автономна
Республіка Крим 977768 55755 5.7022
Вінницька 1064300 48690 4.5748
Волинська 610205 38329 6.2813
Дніпропетровська 1917089 92789 4.8400
Донецька 2414935 96788 4.0078
Житомирська 852270 48969 5.7457
Закарпатська 607852 32827 5.4004
Запорізька 1043761 80964 7.7569
Івано!Франківська 830968 34864 4.1955
Київська 1024747 69040 6.7372
Кіровоградська 671614 31223 4.6489
Луганська 1355712 64168 4.7331
Львівська 1593269 50854 3.1918

Миколаївська 663341 38071 5.7392
Одеська 1242212 133523 10.7488
Полтавська 1007836 48158 4.7783
Рівненська 673119 38080 5.6572
Сумська 772314 33000 4.2728
Тернопільська 736485 32459 4.4072
Харківська 1537506 83373 5.4226
Херсонська 623042 40522 6.5038
Хмельницька 901450 42776 4.7452
Черкаська 837656 41250 4.9244
Чернівецька 499038 16973 3.4011
Чернігівська 795378 41868 5.2639
м. Київ 1163633 99852 8.5810
м. Севастополь 153773 9099 5.9171
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КОНОНОВ Віталій Миколайович
Народився 2 квітня 1950 року в м. Кобулеті Грузинської РСР. Освіта

вища, в 1974 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціаль!
ністю технологія основного органічного і нафтохімічного синтезу. 1968–
1974 рр. – студент Київського політехнічного інституту; 1974–1991 рр. –
майстер, старший інженер, начальник дільниці тресту «Оргхім», м. Дов!
гопрудний Московської області; 1991–1997 рр. – заступник директора МП
«Червона рута», м. Київ; 1997–1998 рр. – робота в апараті Партії Зелених
України, м. Київ. Голова Партії Зелених України. Член Комітету Верхов!
ної Ради України з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту.
Член депутатської фракції Партії Зелених України.

ШЕВЧУК Олег Борисович
Народився 2 січня 1968 року в м. Києві. Має вищу освіту, закінчив у

1994 році Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеці!
альністю радіофізика і електроніка. 1987–1988 рр. – студент Київського
державного університету ім. Т. Г. Шевченка; 1988–1989 рр. – служба у
Збройних Силах; 1989–1991 рр. – студент Київського державного універ!
ситету ім. Т. Г. Шевченка; 1991–1992 рр. – секретар постійної комісії Київ!
ської міської ради народних депутатів; 1992–1995 рр. – директор ТОВ
«Обрій Тревел ЛТД», м. Київ; 1995–1996 рр. – голова правління акціонер!
ного товариства «Обрій Інн», м. Київ; 1996–1998 рр. – комерційний ди!
ректор, заступник генерального директора Українського об’єднання елек!
трозв’язку «Укртелеком», м. Київ. Член Партії Зелених України. Перший
заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва,
транспорту і зв’язку. Член депутатської фракції Партії Зелених України.

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Василь Іванович
Народився 10 вересня 1966 року в с. Баян!Аул Баян!Аульського ра!

йону Павлодарської області. Має незакінчену вищу освіту, навчається
в Національному університеті ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю пра!
вознавство. 1981–1984 рр. – учень СПТУ!2, смт Ватутіне Черкаської
області; 1984–1986 рр. – служба у Збройних Силах; 1987–1991 рр. – газо!
електрозварювальник, майстер міського ремонтно!будівельного трес!
ту № 1, м. Ленінград; 1991–1992 рр. – начальник відділу спільного ра!
дянсько!американського підприємства «Орімі!Вуд», м. Ленінград; 1992–
1997 рр. – начальник відділу ТОВ «Данапріс!ЛТД»,  директор ТОВ
«Реал!груп», м. Київ; 1998 р. – заступник голови Партії Зелених Ук!
раїни, м. Київ. Член Комітету Верховної Ради України з питань зако!
нодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та боротьби з органі!
зованою злочинністю і корупцією. Член депутатської фракції Партії Зе!
лених України.
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КУРИКІН Сергій Іванович
Народився 1 червня 1959 року в м. Києві. Має вищу освіту, закінчив у

1981 році Київський державний педагогічний інститут ім. М.  Горького
за спеціальністю історія, суспільствознавство і методика виховної робо!
ти. 1981–1983 рр. – служба у Збройних Силах; 1983–1984 рр. – старший
лаборант кафедри філософії Київського державного педагогічного
інституту ім.  М. Горького; 1984–1988 рр. – викладач історії та суспіль!
ствознавства Київської середньої спеціальної музичної школи!інтернату
ім. М. В. Лисенка; 1988–1995 рр. – викладач Київського лінгвістичного
університету; 1995–1997 рр. – консультант Академії політичних наук Ук!
раїни; 1997–1998 рр. – заступник голови Партії Зелених України, м. Київ.
Член Партії Зелених України. Член Комітету Верховної Ради України у
закордонних справах і зв’язках із СНД. Член депутатської фракції Партії
Зелених України.

САМОЙЛЕНКО Юрій Іванович
Народився 26 липня 1949 року в с. Капустинцях Яготинського району

Київської області. Має вищу освіту, у 1973 році закінчив Київський інже!
нерно!будівельний інститут за спеціальністю виробництво будівельних ви!
робів та конструкцій. 1966–1973 рр. – бетонник Черкаського заводу залізо!
бетонних виробів , студент; 1973–1975 рр. – служба у Збройних Силах;
1975–1978 рр. – механік, заступник начальника цеху домобудівного комбі!
нату № 1, м. Київ; 1978–1987 рр. – інспектор Київського міського комітету
народного контролю; 1987–1989 рр. – начальник управління  «Головкиїв!
міськбуду»; 1989–1992 рр. – головний державний інспектор Київського
міського комітету по охороні природи; 1992–1994 рр. – заступник голови
правління Київського народного банку; 1994–1998 рр. – заступник гене!
рального директора, генеральний директор ТОВ «АвтоДЕМстандарт», го!
лова Української екологічної асоціації «Зелений Світ». Член Партії Зеле!
них України. Голова Комітету Верховної Ради України з питань екологіч!
ної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорно!
бильської катастрофи. Член депутатської групи Партії Зелених України.

ЄЛЬЧАНІНОВ Володимир Сергійович
Народився 25 квітня 1959 року в м. Оренбурзі. Має вищу освіту, в

1984 році закінчив Ленінградський державний університет ім. Жданова
за спеціальністю фізика. 1984–1989 рр. – інженер!стажист, старший інже!
нер Всесоюзного науково!дослідного інституту радіоелектронних систем
НВО «Ленінець», м. Феодосія Кримської області; 1989–1995 рр. – заступник
голови кооперативу «Акту», інженер!програміст кооперативу НВО «Елітон»,
менеджер малого підприємства «Лунхай», м. Феодосія; 1995–1998 рр. –
голова правління ЗАТ «Промислова інвестиційна компанія», заступник
директора ЗАТ «ГІ!Брокер», м. Київ. Член Партії Зелених України. Член
Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв’яз!
ку. Член депутатської фракції Партії Зелених України.
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КРИВОШЕЯ Сергій Вікторович
Народився 6 грудня 1959 року в м. Києві. Має вищу освіту, у 1983 році

закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю обладнання
та технологія зварювального виробництва, у 1997 році – Київську вищу
банківську школу міжнародного центру ринкових відносин та підприєм!
ництва за спеціальністю фінанси і кредит. 1977–1990 рр. – слюсар, технік,
старший технік, інженер, старший інженер, інженер!технолог, науко!
вий співробітник ОКТБ Інституту електрозварювання ім. Є. О. Пато!
на, м. Київ; 1990–1993 рр. – комерційний директор, радник з технічних
питань АТ «Мегасервіс», м. Київ; 1993–1997 рр. – радник з економіки
підприємства з іноземними інвестиціями «Шелтон»; 1997–1998 рр. – го!
лова правління АТ «Укрінбанк». Член Партії Зелених України. Голова підко!
мітету Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської
діяльності. Член депутатської фракції Партії Зелених України.

РИСЬ Сергій Миколайович
Народився 13 липня 1958 року в м. Києві. Має вищу освіту, у 1981 році

закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю електропривод
і автоматизація промислових установок, у 1997 р. – Київську вищу банків!
ську школу за спеціальністю фінанси і кредит. 1981–1991 рр. – інженер, стар!
ший інженер, молодший науковий співробітник Інституту електрозварю!
вання ім. Є. О. Патона; 1991–1993 рр. – директор малого підприємства «Ме!
гасервіс», м. Київ; 1993–1998 рр. – радник з економіки і технології, прези!
дент підприємства з іноземними інвестиціями «Шелтон», м. Київ. Член Партії
Зелених України. Голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з
питань бюджету. Член депутатської фракції Партії Зелених України.

МЕЛЬНИКОВ Орест Борисович
Народився 7 жовтня 1943 року в м. Баку. Має вищу освіту, у 1967 році

закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціаль!
ністю фізика. 1960–1962 рр. – лаборант фізичного кабінету середньої
школи № 147,  слюсар заводу «Рентон», м. Київ; 1962–1967 рр. – студент;
1967–1992 рр. – інженер, старший інженер Інституту фізики АН УРСР,
провідний інженер, інженер!конструктор, начальник зміни, інженер Інсти!
туту ядерних досліджень АН УРСР, м. Київ;  1992–1998 рр. – член ман!
датної комісії Київської міськради, директор приватного підприємства
«ВАЛОР», директор бюро реклами та дизайну міського середовища
Київської міськдержадміністрації. Член Партії Зелених України. Голова підко!
мітету Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, при!
родокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Член
депутатської фракції Партії Зелених України.
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ТКАЧУК Віктор Артурович
 Народився 3 вересня 1965 року в с. Станіславчик Жмеринського району

Вінницької області. Має вищу освіту, у 1989 році  закінчив Львівський держав!
ний університет за спеціальністю автоматизація виробництва. 1982–1984 рр. –
студент Львівського державного університету ім. І. Франка; 1984–1986 рр. –
служба у Збройних Силах; 1986–1989 рр. – студент Львівського державного
університету; 1989–1991 рр. – статист!дослідник Львівського державного
університету; 1991–1993 рр. – директор відділення Українського фонду
міжнародного молодіжного співробітництва, керівник служби Головного
радника Прем’єр!міністра України; 1993–1997 рр. – референт!консультант
народного депутата України, помічник Глави Адміністрації Президента Ук!
раїни. Член Партії Зелених України. Секретар Комітету Верховної Ради
України з питань національної безпеки і оборони. Член депутатської фракції
Партії Зелених України.

КИРЮШИН Ігор Володимирович
Народився 19 листопада 1958 року в с. Фрунзе Сакського району

Кримської області. Має вищу освіту, у 1981 році закінчив Київський по!
літехнічний інститут за спеціальністю електропривод та автоматизація
промислових установок. 1981–1991 рр. – інженер Інституту електрозва!
рювання ім. Є. О. Патона; 1991–1995 рр. – заступник директора, радник з
економічної безпеки АТ «Мегасервіс», м. Київ; 1995–1998 рр. – консуль!
тант, радник, віце!президент підприємства з іноземними інвестиціями
«Шелтон», м. Київ. Член Партії Зелених України. Член комітету Верхов!
ної Ради України з питань паливно!енергетичного комплексу, ядерної
політики та ядерної безпеки. Член депутатської фракції партії Зелених
України.

ПАВЛЕНКО Сергій Григорович
Народився 21 травня 1956 року в м. Ватутіне Черкаської області. Має

вищу освіту, у 1983 році закінчив Київський технологічний інститут хар!
чової промисловості за спеціальністю машини і апарати харчових вироб!
ництв. 1974–1976 рр. – служба у Збройних Силах; 1977–1983 рр. – ма!
шиніст конвеєру, слухач підготовчого відділення, студент; 1983–1986 рр. –
інженер, молодший науковий співробітник Українського науково!дослід!
ного інституту спиртової і лікерогорілчаної промисловості; 1986–1992 рр.
– робота на інженерних посадах підприємств харчової та вугільної промис!
ловості, м. Ватутіне Черкаської області; 1992–1998 рр. – комерційний ди!
ректор, директор МП «Орімі ойл», заступник директора ТОВ «Данапріс
ЛТД», фінансовий директор СП АТЗТ «Даленс», заступник директора, ди!
ректор ТОВ «Реал!груп», м. Київ.  Член Партії Зелених України. Член Ко!
мітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних
відносин. Член депутатської фракції Партії Зелених України.
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ЛЮТІКОВА Ірина Ігорівна
Народилася 26 серпня 1965 року в м. Ростові!на!Дону. Має вищу осві!

ту, у 1987 році закінчила Ростовський державний університет за спеціаль!
ністю математика. 1984–1988 рр. – препаратор кафедри фармакологічної і
клінічної фармакології Ростовського медичного інституту; 1982–1992 рр.
– студентка, інженер Інституту радіофізики та електроніки АН УРСР; 1992–
1993 рр. – програміст фірми «Пінго!М», м. Харків; 1993–1995 рр. – заступ!
ник комерційного директора СП «Alsh Trading Ukraine», м. Харків; 1995–
1998 рр. – асистент президента представництва фірми «OSTEX» в Україні,
директор, комерційний директор рекламної компанії ТОВ «Пріоритет»,
м. Київ. Член партії Зелених України. Член Комітету Верховної Ради Ук!
раїни з питань свободи слова та інформації. Член депутатської фракції
Партії Зелених України.

МОСКВІН Сергій Олександрович
Народився 10 червня 1954 року в м. Києві. Має вищу освіту, у 1975 році

закінчив Київський торговельно!економічний інститут за спеціальністю
бухгалтерський облік. Кандидат  економічних наук.  1975–1978 рр. – інже!
нер, провідний конструктор, завідуючий сектором української філії Все!
союзного об’єднання «Союзторгсистема»; 1978–1979 рр. – служба у Зброй!
них Силах; 1980–1992 рр. – старший науковий співробітник, завідуючий
сектором української філії ВНДІ економіки кооперативної торгівлі Центр!
союзу та Науково!дослідного економічного інституту Держплану УРСР;
1992–1995 рр. – начальник відділу  Міністерства охорони природи, началь!
ник відділу, заступник начальника управління Агентства міжнародного
співробітництва та інвестицій; 1995–1998 рр. – консультант ТОВ «Делойт
і Туш», аудиторської фірми «Аура», м. Київ. Член Партії Зелених України.
Голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань економіч!
ної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій.
Член депутатської фракції Партії Зелених України.

БЄЛОУСОВА Ірина Анатоліївна
Народилася 10 липня 1954 року в селищі Югоренок Усть!Майського району

Якутської АРСР. Має вищу освіту, в 1978 році закінчила Київський інститут
народного господарства ім. Д. С. Коротченка за спеціальністю бухгалтерський
облік у промисловості. Кандидат економічних наук. 1971– 1973 рр. – робітниця
Іркутського виноробного заводу;  1973–1984 рр. – студентка, старший бухгал!
тер, старший економіст, головний бухгалтер, начальник відділу в Укр!
художпромі,   Мінмісцевпромі України;  1984–1986 рр. – начальник фінансово!
го відділу та бухгалтерії, головний бухгалтер промислового об’єднання
«Укрльоноконоплепром»; 1986–1988 рр. – начальник управління
Мінмісцевпрому України; 1988–1991 рр. – заступник керуючого трестом
«Укрремлегбуд»; 1991–1995 рр. – головний бухгалтер асоціації «Перспекти!
ва» та наукового сервісного центру програмно!інформаційних комплексів
«ПІКОМ»; 1995–1998 рр. – директор аудиторської фірми «Мультиаудит».
Член Партії Зелених України. Секретар Комітету Верховної Ради України з
питань економічної політики, управління народним господарством, власності та
інвестицій. Член депутатської фракції Партії Зелених України.
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ГАВРИЛОВ Ігор Олександрович
Народився 27 березня 1955 року в м. Києві. Має незакінчену вищу

освіту, у 1981 році закінчив 4!й курс Київського політехнічного інститу!
ту. 1972–1976 рр. – учень монтажника, монтажник радіоапаратури заводу
«Буревісник»; 1973–1975 рр. – служба у Збройних Силах; 1976 –1981 рр.
– технік кафедри електронних приладів, монтажник радіоапаратури Київ!
ського політехнічного інституту; 1981–1991 рр. – слюсар, монтажник ра!
діоапаратури, електромонтер ТСО УВО при УВС Київської області, ВПО
при Ленінському РВВС м. Києва; 1991–1992 рр. – референт міжнародно!
го фонду «Відродження»; 1992–1996 рр. – заступник директора творчого
об’єднання «Барва»; 1997–1998 рр. – редактор радіотелепрограм «Това!
риство», «Магнолія ТВ», журналіст, кореспондент телекомпанії «Гравіс».
Член Партії Зелених України. Голова підкомітету Комітету Верховної
Ради України з питань свободи слова та інформації. Член депутатської
фракції Партії Зелених України.

ПОЛІЩУК Олег Вікторович
Народився 21 липня 1968 року у м. Ватутіне Черкаської області. Має

вищу освіту, у 1994 році закінчив Київський політехнічний інститут за
спеціальністю теплоенергетика. 1985–1987 рр. – студент Київського
політехнічного інституту; 1987–1989 рр. – служба у Збройних Силах; 1989–
1990 рр. – електромонтер Звенигородського районного вузла зв’язку; 1990–
1994 рр. – студент Київського політехнічного інституту; 1997–1998 рр. –
перший заступник голови правління ВАТ «Кіровограднафтопродукт»,
м. Кіровоград. Член Партії Зелених України. Голова підкомітету Комітету
Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв’язку. Член
депутатської фракції Партії Зелених України.

ГУЦОЛ Михайло Васильович
Народився 30 червня 1951 року в м. Сокирянах Чернівецької області. Має

середню освіту.  1966–1971 рр. – учень ПТУ № 33, м. Ровеньки, гірник  шахто!
управління 53!54, м. Антрацит Ворошиловградської області; 1971–1973 рр. –
служба у Збройних Силах;  1973–1981 рр. – авіамеханік Чернівецького об’єдна!
ного авіазагону,  дільничний уповноважений УВС Чернівецької області, робіт!
ник Чернівецької геологорозвідувальної партії, електрослюсар тресту «Дор!
ресторан», прохідник «Київметробуду»; 1981–1988 рр. – заступник дирек!
тора Чернівецького індустріального технікуму, завідуючий господарством
державного архіву,  завідуючий складом об’єднання «Продтовари»,  за!
ступник  директора СПТУ № 6, завідуючий Чернівецького спецкомбінату,
м. Чернівці; 1988–1998 рр. – член торгово!закупівельного кооперативу «Мер!
курій», інспектор санітарно!економічної інспекції  міськвиконкому, голова коо!
перативу, президент комерційної фірми «Октава!сервіс, ЛТД», м. Чернівці. Член
Партії Зелених України. Секретар Комітету Верховної Ради України з питань
прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. Член депу!
татської фракції Партії Зелених України.
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КОСТРЖЕВСЬКИЙ Денис Борисович
Народився 29 жовтня 1968 року в м. Києві. Має вищу освіту, в 1992 році

закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціаль!
ністю фізика. 1985–1992 рр. – студент Київського державного університе!
ту ім. Т. Г. Шевченка, служба у Збройних Силах; 1992–1995 рр. – аспірант
Інституту фізики НАН України, м. Київ; 1995–1997 рр. – генеральний
директор, директор з економічних питань товариства «Ексті!трансфер»,
м. Київ; 1997–1998 рр. – помічник!консультант народного депутата Украї!
ни. Член Партії Зелених України. Член Комітету Верховної Ради України
з питань будівництва, транспорту і зв’язку. Член депутатської фракції Партії
Зелених України.
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Адміністративно�
територіальна

одиниця

Кількість виборців,
які взяли участь

у голосуванні

Кількість голосів,
поданих за список

кандидатів
Голоси %

Адміністративно�
територіальна

одиниця

Кількість виборців,
які взяли участь

у голосуванні

Кількість голосів,
поданих за список

кандидатів
Голоси %

Результати голосування по регіонах

Волинська

Львівська

Закарпатська Івано�Франківська

Тернопільська

Рівненська

Хмельницька

Житомирська

Чернівецька

Вінницька

Київська

м. Київ

Чернігівська

Сумська

Полтавська
Харківська Луганська

Донецька
Дніпропетровська

Запорізька

Кіровоградська

Миколаївська
Одеська

Херсонська
      4,4%

Автономна Республіка Крим

м. Севастополь

Черкаська

5,1% 3,8%

4,6%

5,5%

6,3% 5,1%

5,0%

4,5%

6,1%

12,4%

3,2%

5,6%

5,6%

3,6%
10,5%

4,4%

6,9%

4,8%

3,6%

6,1% 3,2%

3,4%

6,2%

3,0%5,6%

3,9%

Народно�демократична партія

Кількість кандидатів у депутати в списку 184

Кількість голосів, поданих за список кандидатів у депутати 1331460

Кількість голосів, поданих за список кандидатів у депутати, у відсотках 5.011

Кількість отриманих депутатських мандатів 17

Автономна
Республіка Крим 977768 43194 4.4176
Вінницька 1064300 132022 12.4045
Волинська 610205 30974 5.0759
Дніпропетровська 1917089 58006 3.0257
Донецька 2414935 83142 3.4428
Житомирська 852270 39536 4.6389
Закарпатська 607852 38148 6.2758
Запорізька 1043761 64448 6.1745
Івано!Франківська 830968 42422 5.1051
Київська 1024747 57609 5.6217
Кіровоградська 671614 37783 5.6257
Луганська 1355712 43903 3.2383
Львівська 1593269 87696 5.5041

Миколаївська 663341 69685 10.5051
Одеська 1242212 44485 3.5811
Полтавська 1007836 38812 3.8510
Рівненська 673119 25562 3.7975
Сумська 772314 27330 3.5387
Тернопільська 736485 32881 4.4645
Харківська 1537506 93041 6.0514
Херсонська 623042 27551 4.4220
Хмельницька 901450 55359 6.1411
Черкаська 837656 46529 5.5546
Чернівецька 499038 24925 4.9946
Чернігівська 795378 38213 4.8043
м. Київ 1163633 37562 3.2279
м. Севастополь 153773 10642 6.9205
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ФІЛЕНКО Володимир Пилипович
Народився 11 жовтня 1955 року  в с.Шелудьківка Зміївського району Хар!

ківської області. Має вищу освіту, в 1977 році закінчив Харківський державний
університет ім. М. Горького за спеціальністю історія, в 1990 році – Київський
сільськогосподарський інститут за спеціальністю економіка та організація
сільськогосподарського виробництва.  1977–1979 рр. – викладач історії Черво!
нооскільської середньої школи Харківської області; 1979–1982 рр. – на комсо!
мольській роботі; 1982–1984 рр. – служба  у Збройних Силах; 1984–1990 рр. –
на партійній роботі; 1995–1997 рр. – радник Міністра Кабінету Міністрів Украї!
ни на  громадських засадах; 1997–1998 рр. – голова Секретаріату Народно!де!
мократичної партії. Нагороджений відзнакою Президента України — орденом
«За заслуги» ІІІ ступеня. Народний   депутат України  11, 12 скликань. Член
Народно!демократичної партії. Член Комітету Верховної Ради України з пи!
тань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Ук!
раїни. Член депутатської фракції Народно!демократичної партії.

ПЛЮЩ Іван Степанович
Народився 11 вересня 1941 року  в м.Борзні Чернігівської області. Має

вищу освіту, в 1962 році закінчив Українську  сільськогосподарську акаде!
мію за  спеціальністю  агроном!економіст, у 1979 році  – Академію суспіль!
них наук при ЦК КПРС. 1959 –1969 рр. – бригадир овочівницької бригади
радгоспу «Хмільовик» ,  агроном  колгоспу ім. ХХІ з’їзду КПРС, агроном
відділку, керуючий  відділком радгоспу «Войківський» Баришівського ра!
йону Київської області; 1969–1975 рр. – голова колгоспу ім.Кірова, дирек!
тор радгоспу ім.Леніна, заступник директора Баришівського тресту  овоче!
вих радгоспів; 1975–1984 рр. – на партійній роботі; 1984–1990 рр.  – пер!
ший  заступник голови, голова Київського облвиконкому; 1990–1994 рр.  –
перший заступник Голови Верховної Ради УРСР, Голова Верховної Ради
України. Нагороджений відзнакою Президента України — «Орденом кня!
зя Ярослава Мудрого» V ступеня. Член Народно!демократичної партії. Член
Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, місце!
вого самоврядування та діяльності рад. Член депутатської фракції Народ!
но!демократичної партії.

ЄМЕЦЬ Олександр Іванович
Народився 1 січня 1959 року в с.Велика Медведівка Шепетівського району

Хмельницької області. Має вищу освіту, в 1981 році закінчив Київський дер!
жавний університет ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю психолог, у 1989 році –
Київську вищу школу МВС СРСР за спеціальністю правознавство.
1974–1976 рр.  – колгоспник колгоспу ім.Леніна Шепетівського району; 1976–
1981 рр.  – студент Київського державного  університету; 1981– 1990 рр. – співро!
бітник Управління внутрішніх справ Київського міськвиконкому; 1990 р. – де!
путат Верховної Ради Української РСР; 1992–1993 рр. – державний радник
України з питань правової політики, радник Президента України з політико!
правових питань; 1993 – 1994 рр. – Міністр України у справах національностей
та міграції.  Народний депутат України 12 та 13 скликань. Член Народно!демо!
кратичної партії. Член Комітету Верховної Ради України з питань будівництва,
транспорту і зв’язку. Член депутатської фракції Народно!демократичної партії.
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СТЕЦЬКІВ Тарас Степанович
Народився 7 червня 1964 року  в м. Львові. Має вищу освіту, в 1986 році

закінчив  Львівський державний університет ім. І. Франка за спеціальні!
стю історія. 1986–1987 рр. – викладач середньої школи!інтернату № 7,
м. Львів; 1987–1990 рр. – викладач суспільних дисциплін базового медич!
ного училища, молодший науковий  співробітник музею українського ми!
стецтва, м. Львів; 1992–1993 рр. – радник Прем’єр!міністра України. На!
родний депутат України 12 та 13 скликань. Член Народно!демократичної
партії. Член Комітету Верховної Ради України з питань правової реформи.
Член депутатської фракції Народно!демократичної партії.

БЕЗСМЕРТНИЙ Роман Петрович
Народився 15 листопада 1965 року  в с.Мотижині Макарівського райо!

ну Київської області. Має вищу освіту, в 1990 році закінчив Київський
державний педагогічний інститут ім. О.М.Горького за спеціальністю істо!
рія, суспільствознавство та методика виховної роботи. 1988–1989 рр. – ке!
рівник політклубу Будинку піонерів, м. Вишневе Київської області; 1989–
1990 рр. – учитель історії та суспільствознавства середньої школи, м.Виш!
неве; 1990–1994 рр. – учитель історії і суспільствознавства Бородянської
середньої школи Київської області. Народний депутат України 13 скликан!
ня. Нагороджений відзнакою Президента України — орденом «За заслуги»
ІІІ ступеня.  Член Народно!демократичної партії. Член Комітету Верхов!
ної Ради України з питань державного будівництва, місцевого самовряду!
вання та діяльності рад. Член депутатської фракції Народно!демократич!
ної партії. Представник Президента України у Верховній Раді України 13
та 14 скликань.

ЗАРУБІНСЬКИЙ Олег Олександрович
Народився 26 жовтня 1963 року  в м.Вінниці. Має вищу освіту, в

1984 році закінчив Вінницький державний педагогічний інститут
ім. М.Островського за  спеціальністю історія. Кандидат історичних
наук.  1984–1985 рр. – служба у Збройних Силах;  1985–1989 рр. –
завідуючий кабінетом, асистент Вінницького державного педагогічно!
го інституту; 1989–1992 рр. – аспірант  кафедри історії Київського дер!
жавного педагогічного інституту іноземних мов; 1982–1988 рр. – стар!
ший  викладач, завідуючий кафедрою політології Вінницького держав!
ного педагогічного інституту. Член Народно!демократичної партії. Го!
лова підкомітету  з питань євроатлантичного співробітництва Коміте!
ту Верховної Ради України у закордонних справах і зв’язках з СНД.
Член депутатської фракції Народно!демократичної партії.
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КОЛІУШКО Ігор Борисович
Народився 18 червня 1965 року в м. Лохвиці Полтавської області. Має

вищу освіту, в 1989 році закінчив Львівський державний університет
 ім. І.Франка за спеціальністю радіофізика і електроніка.  1983–1985  рр. –
служба у Збройних Силах. 1989–1990 рр. – інженер фізико!механічного
інституту Академії наук України, м. Львів; 1990–1992 рр.  – референт!кон!
сультант народних депутатів України; 1992–1993 рр. – експерт!радник  віце!
прем’єр!міністра України з питань економічної реформи; 1993–1994 рр. –
експерт Українського фонду підтримки реформ. Народний депутат Украї!
ни 13 скликання. З 1996 року член  політради Народно!демократичної партії.
Голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань  правової
реформи. Член депутатської фракції Народно!демократичної партії.

КАРПОВ Олександр Миколайович
Народився 1 грудня 1949 року  в с.Терещенках Білопільського району

Сумської області. Має вищу  освіту, в 1973 році закінчив Харківський дер!
жавний університет за спеціальністю історія. Кандидат  історичних наук.
1966–1968 рр. – токар заводу ім. Малишева, м. Харків; 1968–1978 рр. –
студент, секретар комітету комсомолу, аспірант Харківського державного
університету; 1978–1992 рр.  – викладач, старший викладач, доцент, вико!
нуючий обов’язки завідуючого  кафедрою Харківського  державного уні!
верситету;  1992–1994 рр. – генеральний директор регіонального фонду
«Харківпрогрес». Народний депутат України 13 скликання. Член Народно!
демократичної партії. Член Комітету Верховної Ради України з питань Ре!
гламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Украї!
ни. Член депутатської фракції Народно!демократичної партії.

КАФАРСЬКИЙ Володимир Іванович
Народився 28 серпня 1949 року  в с.Вороні Коломийського району Іва!

но!Франківської області. Має вищу освіту, в 1977 році закінчив  Івано!
Франківський  державний педагогічний  інститут за спеціальністю історія
і педагогіка. Кандидат філософських наук, доцент. 1968 –1970 рр. – служба
у Збройних Силах; 1971–1972 рр. – секретар  комітету ЛКСМУ Івано!
Франківського технічного училища № 2; 1972–1977 рр. – студент Івано!
Франківського  державного педагогічного інституту;  1977–1980 р р. – орга!
нізатор позакласної роботи і вчитель історії та суспільствознавства Оти!
нянської середньої школи Коломийського району, лектор Коломийського
міськкому  Компартії України; 1981–1998 рр. – молодший науковий співро!
бітник, завідуючий навчальним відділом, старший  викладач, доцент Іва!
но!Франківського державного педагогічного інституту. Член
Народно!демократичної партії.  Член Комітету Верховної Ради України з
питань науки і освіти. Член депутатської фракції Народно!демократичної
партії.
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СИТНИК Костянтин Меркурійович
Народився 3 червня 1926 року в м. Луганську. Має вищу освіту, в

1949 році закінчив Ворошиловградський педагогічний інститут ім. Т.Г.Шев!
ченка за спеціальністю природознавство. Кандидат біологічних наук, док!
тор біологічних наук, професор, академік НАН України. 1943–1945 рр. –
студент Ворошиловградського медичного училища; 1945–1950 рр. – сту!
дент, асистент Ворошиловградського педагогічного інституту ім. Т.Г.Шев!
ченка; 1950–1962 рр. – молодший, старший науковий співробітник, завіду!
ючий відділом Інституту ботаніки  ім. М.Г.Холодного Академії наук  Ук!
раїни; 1962–1970 рр. – начальник науково!організаційного відділу, голов!
ний вчений, секретар Президії Академії наук України; 1970–1998 рр. – за!
відуючий відділом, академік!секретар відділення загальної біології, віце!
президент АН України,  директор Інституту ботаніки ім. М.Г.Холодного
НАН України. Нагороджений орденами Леніна, Жовтневої Революції, Тру!
дового Червоного Прапора, відзнакою Президента України – «Орденом
князя Ярослава Мудрого» Vступеня. Член Народно!демократичної партії.
Голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань науки та
освіти.  Член депутатської фракції Народно!демократичної партії.

БЕСПАЛИЙ Борис Якович
Народився 25 травня 1953 року  в м. Ірпіні Київської області. Має

вищу освіту, в 1979 році закінчив Київський державний педагогічний
інститут ім. М.Горького за спеціальністю математика та інформатика.
1972–1974 рр. – служба у Збройних Силах.  1979–1989 рр. – викладач
математики, старший інженер!математик, начальник бюро інформацій!
но!обчислювального центру Київського державного університету; 1989–
1993 рр.  –  завідуючий  програмним забезпеченням, головний конструк!
тор об’єднання «Елекс»; 1993–1996 рр. – головний програміст НВО «Ітек»;
1996–1998 рр. – завідуючий політичним відділом Секретаріату Народ!
но!демократичної партії. Член Народно!демократичної партії. Член Комі!
тету Верховної Ради України з питань правової реформи. Член депутат!
ської фракції Народно!демократичної партії.

БІЛОУС Артур Олександрович
Народився 7 січня 1968 року  в м. Києві.  Має вищу освіту, в 1990 році

закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціаль!
ністю прикладна математика. Кандидат політичних наук. 1992 р. – референт
Державної думи України; 1992–1993 рр. – старший консультант апарату рад!
ника Президента  України; 1993–1994 рр. – заступник начальника, начальник
інформаційно!аналітичного управління Міністерства України  у справах на!
ціональностей  та  міграції; 1994–1996 рр. – доцент кафедри політології На!
ціонального університету «Києво!Могилянська Академія»;  1996 р. – керів!
ник служби віце!прем’єр!міністра України; 1996–1997 рр.  – президент Асо!
ціації молодих українських політологів і політиків; 1997–1998 рр. – старший
викладач, доцент кафедри політології Національного університету «Києво!
Могилянська Академія». Член Народно!демократичної партії. Член Коміте!
ту Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації. Член депу!
татської фракції Народно!демократичної партії.
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МЕЛЬНИК Петро Володимирович
Народився 18 червня 1957 року в с. Ремчицях Сарненського району

Рівненської області. Має вищу освіту,  в 1984 році закінчив Київський
технологічний інститут легкої промисловості за  спеціальністю машини і
апарати легкої промисловості, в 1996 році – Київський  державний еконо!
мічний університет за спеціальністю фінанси  і кредити. Доктор економіч!
них наук, доцент. 1972–1976 рр. – учень Ірпінського індустріального техні!
куму, Київська область; 1976–1978 рр. – служба у Збройних Силах; 1978–
1983 рр. – слюсар!інструментальник, секретар комітету ЛКСМУ Ірпінського
індустріального технікуму; 1983–1986 рр. – перший секретар Ірпінського
міськкому ЛКСМУ; 1986–1998 рр. – заступник директора, директор  інду!
стріального коледжу, ректор Українського фінансового економічного інсти!
туту, м. Ірпінь Київської області. Член Народно!демократичної партії Ук!
раїни. Член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банків!
ської діяльності. Член депутатської фракції Народно!демократичної партії.

САХНО Юрій Петрович
Народився 27 березня 1954 року  в м. Львові. Має вищу освіту, в

1976 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка
за спеціальністю  гідролог. Кандидат технічних наук. 1976–1979 рр. –
інженер державного проектного інституту «Укрводоканалпроект»;  1979–
1993 рр. – старший інженер, молодший науковий співробітник, науко!
вий співробітник Інституту гідромеханіки АН УРСР; 1993–1994 рр. –
референт!консультант народного депутата України; 1994–1997 рр. – ке!
рівник програми Українського фонду підтримки реформ, голова викон!
кому об’єднання «Нова Україна»; 1997–1998 рр. – керівник оргвідділу
Секретаріату Народно!демократичної партії. Член Народно!демократич!
ної партії. Член Комітету Верховної Ради України у закордонних спра!
вах і зв’язках з СНД. Член депутатської фракції Народно!демократич!
ної партії.

ПОДГОРНИЙ Сергій Петрович
Народився 8 березня 1956 року в м. Ворошиловграді. Має вищу освіту,

в 1978 році закінчив Ворошиловградський державний педагогічний інсти!
тут ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю математика.  1976–1983 рр. – учи!
тель фізики і математики середньої школи  № 11 м. Ворошиловграда; 1983–
1993 рр. – інспектор  міського відділу народної освіти, заступник директо!
ра восьмирічної школи № 21 м. Луганська; 1993–1994 рр. – працівник об!
ласної ради профспілки працівників підприємства кооперації, керівник сек!
ретаріату обласної  організації Партії демократичного відродження Украї!
ни; 1994–1997 рр. – заступник директора ТОВ  «Джерело», референт ди!
ректора ТОВ  «Аврора» в м. Луганську; 1997–1998 рр. – помічник заступ!
ника голови обласної державної адміністрації. Член Народно!демократич!
ної партії. Член Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту,
депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України. Член
депутатської фракції Народно!демократичної партії.
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ЛАРІН Сергій Миколайович
Народився 11 січня 1962 року в м. Харцизьку Донецької області. Має

вищу освіту, в 1990 році закінчив Харківський інженерно!педагогічний інсти!
тут за спеціальністю  електропривод і автоматизація промислових устано!
вок. 1977–1981 рр. – учень Донецького політехнікуму, електромонтажник,
електромонтер Харцизького трубного заводу, Донецька область; 1981–1983 рр.
– служба у Збройних Силах; 1983–1990 рр. – електромонтер, заступник
секретаря, секретар комітету комсомолу Харцизького трубного заводу; 1990–
1996 рр. – голова постійної комісії Харцизької міської ради народних депу!
татів, голова комітету з молодіжної політики міськвиконкому; 1997–1998 рр.
– консультант секретаріату обласної ради народних депутатів, провідний
спеціаліст  обласного центру соціальної служби для молоді, заступник на!
чальника управління у справах сім’ї, молоді та туризму Донецької облдержад!
міністрації. Член Народно!демократичної партії. Член Комітету Верховної
Ради  України з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту.
Член депутатської фракції Народно!демократичної партії.

ШАРОВ Ігор Федорвич
Народився 10 серпня 1961 року в с. Скалівські Хутори Новоархангель!

ського району Кіровоградської області. Має вищу освіту, в 1987 році за!
кінчив Кіровоградський педагогічний інститут за спеціальністю історія, у
1998 році – Академію праці і соціальних відносин за спеціальністю еконо!
міка. Кандидат історичних наук. 1989–1993 рр. – аспірант Київського пе!
дагогічного інституту іноземних мов; 1993–1994 рр. – директор фірми
«Інкопмарк», м. Кіровоград; 1994–1996 рр. – перший віце!президент кор!
порації «Республіка», голова правління АТЗТ «Інтергаз»; 1996–1997 рр. –
постійний представник Президента України у Верховній Раді України,
радник Президента України; 1998 р. – заступник Міністра Кабінету
Міністрів України. Народний депутат України 13 скликання. Нагородже!
ний відзнакою Президента України – орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
Безпартійний.
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Адміністративно�
територіальна

одиниця

Кількість виборців,
які взяли участь

у голосуванні

Кількість голосів,
поданих за список

кандидатів
Голоси %

Адміністративно�
територіальна

одиниця

Кількість виборців,
які взяли участь

у голосуванні

Кількість голосів,
поданих за список

кандидатів
Голоси %

Результати голосування по регіонах

Всеукраїнське об’єднання «Громада»

Волинська

Львівська

Закарпатська Івано�Франківська

Тернопільська

Рівненська

Хмельницька

Житомирська

Чернівецька

Вінницька

Київська

м. Київ

Чернігівська

Сумська

Полтавська
Харківська Луганська

Донецька
Дніпропетровська

Запорізька

Кіровоградська

Миколаївська
Одеська

Херсонська
      4,9%

Автономна Республіка Крим

м. Севастополь

Черкаська

2,1% 1,5%

1,6%

0,9%

2,9% 1,5%

1,4%

1,8%

1,4%

2,0%

3,0%

1,8%

1,6%

1,3%
2,1%

2,9%

2,6%

2,0%

1,6%

2,5% 3,8%

2,7%

3,0%

35,3%6,3%

1,2%

Кількість кандидатів у депутати в списку 223

Кількість голосів, поданих за список кандидатів у депутати 1242235

Кількість голосів, поданих за список кандидатів у депутати, у відсотках 4.675

Кількість отриманих депутатських мандатів 16

Автономна
Республіка Крим 977768 28513 2.9161
Вінницька 1064300 21788 2.0471
Волинська 610205 12639 2.0712
Дніпропетровська 1917089 677519 35.3410
Донецька 2414935 64902 2.6875
Житомирська 852270 14006 1.6433
Закарпатська 607852 17802 2.9286
Запорізька 1043761 30791 2.9500
Івано!Франківська 830968 12774 1.5372
Київська 1024747 18769 1.8315
Кіровоградська 671614 42133 6.2733
Луганська 1355712 51500 3.7987
Львівська 1593269 14341 0.9000

Миколаївська 663341 13844 2.0870
Одеська 1242212 15945 1.2835
Полтавська 1007836 12053 1.1959
Рівненська 673119 10422 1.5483
Сумська 772314 12185 1.5777
Тернопільська 736485 13036 1.7700
Харківська 1537506 38429 2.4994
Херсонська 623042 30831 4.9484
Хмельницька 901450 12908 1.4319
Черкаська 837656 13731 1.6392
Чернівецька 499038 7045 1.4117
Чернігівська 795378 15732 1.9779
м. Київ 1163633 34584 2.9720
м. Севастополь 153773 4013 2.6096
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ТОЛОЧКО  Петро Петрович
Народився  21 лютого 1938 року в с. Пристроми Переяслав!Хмель!

ницького району Київської області. Має вищу освіту, в 1960 році закінчив
Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю істо!
рія. Доктор історичних наук, професор,  академік НАН України. 1960–
1961 рр. –   науковий співробітник філіалу  Музею  українського мис!
тецтва, м. Київ; 1961–1998 рр. –   молодший науковий співробітник,
в.о. вченого секретаря, вчений секретар, старший науковий співробітник,
завідуючий відділом, директор Інституту археології НАН  України. На!
городжений орденом «Знак Пошани». Член Всеукраїнського об’єднання
«Громада». Перший заступник  голови Комітету Верховної Ради України
з питань науки та освіти. Член депутатської фракції «Громада».

ДВОРКІС  Дмитро Володимирович
Народився 28 січня  1945  року  в м. Катта!Курган Самаркандської об!

ласті.  Має вищу освіту, в 1976 році закінчив Київський  інженерно!буді!
вельний інститут за спеціальністю  міське будівництво. 1961–1966 рр. –
учень будівельного технікуму, м. Вінниця; 1966–1968 рр. – служба у Зброй!
них Силах; 1969–1970 рр. – робота на інженерних посадах підприємств
Вінницької області; 1976–1978 рр. – начальник ПМК!49 тресту «Вінниця!
сільбуд»; 1978–1992 рр. – начальник Гніванської  госпрозрахункової
дільниці Вінницького облміжколгоспбуду, начальник ремонтно!будівель!
ного управління Укррембудтресту, виконроб, старший виконроб, началь!
ник спеціалізованого РБУ РПО «Укрліфт», генеральний директор об’єднан!
ня «Вінницябудматеріали»;  1992–1998 рр. –   голова Вінницької міської
ради, Вінницький  міський голова.  Нагороджений відзнакою Президента
України – орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.  Безпартійний.  Член депу!
татської фракції «Громада».

ГНАТЮК Дмитро Михайлович
Народився  28 березня  1925 року  в с. Мамаївці Кіцманського району

Чернівецької області.  Має вищу освіту, в 1951 році  закінчив Київську  дер!
жавну ордена Леніна консерваторію за спеціальністю соліст,  у 1975 році –
Київський державний інститут  театрального мистецтва ім. Карпенка!Карого
за спеціальністю режисура драми. Професор, академік Академії мистецтв Ук!
раїни. Народний артист СРСР,  Герой Соціалістичної Праці.  1944–1945 рр. –
робітник, сталевар військового заводу, Нижня Салда Свердловської області;
1945–1946 рр. –  артист Чернівецького обласного   музично!драматичного
театру ім. О.Кобилянської;  1951–1993 рр. – артист, соліст, директор, ре!
жисер, головний режисер!постановник Державного академічного театру
опери та балету ім. Т. Г. Шевченка;1993–1998 рр. –  головний режисер   На!
ціональної опери України.  Член Всеукраїнського об’єднання «Громада».
Заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань  культури і
духовності. Член  депутатської фракції «Громада».
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ПЛЮТИНСЬКИЙ  Володимир Антонович
Народився 4 травня 1927 року в с. Борисів Ізяславського району  Хмель!

ницької області.  Має вищу освіту, в 1978 році закінчив Львівський сільсько!
господарський інститут   за спеціальністю   економіка і організація сільського
господарства.  Двічі Герой Соціалістичної Праці.1942–1943 рр. –  лісоруб;
1943–1944 рр. –  розвідник партизанського  загону; 1944–1945 рр. –  на комсо!
мольській роботі; 1945–1947 рр. – бригадир, голова колгоспу «Жовтень»
Волочиського району, голова колгоспу ім. Сталіна Плужнянського району
Кам’янець!Подільської області; 1947–1951 рр. –   голова артілі «Коопхім»
Клеванського району Рівненської області;  1951–1998 рр. –  голова колгос!
пу ім. Ворошилова,  голова колгоспу «Зоря комунізму» Клеванського райо!
ну, голова колгоспу «Зоря комунізму», голова агрофірми «Зоря комунізму»,
голова агрофірми «Зоря» с. Зоря Рівненського району  Рівненської області.
Член Всеукраїнського об’єднання «Громада».   Член Комітету Верховної Ради
України з  питань аграрної політики та земельних відносин. Член  депу!
татської фракції «Громада».

БІЛОРУС Олег Григорович
Народився  14 жовтня  1939 року в с. Червоне Фастівського району

Київської області. Має вищу освіту, в 1960 році  закінчив Київський  інсти!
тут  народного господарства  ім. Д.С. Коротченка за спеціальністю  економі!
ка і управління промисловістю. Доктор  економічних наук,  професор, член!
кореспондент НАН  України, академік. Заслужений діяч науки і техніки
України.  1960–1962 рр. –  інженер!економіст, начальник бюро  п/с № 409
НВО «Моноліт», м. Харків;  1962–1979 рр. –  аспірант, асистент, викла!
дацька та керівна робота в Київському інституті народного  господарства;
1979–1986 рр. –   на дипломатичній роботі;  1986–1992 рр. –   заступник
директора Науково!дослідного економічного інституту, заступник дирек!
тора Інституту економіки АН України, генеральний директор Міжнародно!
го інституту менеджменту, директор Інституту світової економіки і міжна!
родних відносин АН України; 1992–1994 рр. –  на дипломатичній роботі;
1994–1998 рр. –  завідуючий  відділом Інституту світової економіки і міжна!
родних відносин НАН України. Член Всеукраїнського об’єднання «Грома!
да».  Член Комітету Верховної Ради  України у закордонних справах і зв’яз!
ках із СНД.  Член депутатської фракції «Громада».

ПОЛЯКОВ  Сергій Васильович
Народився 23  січня 1953 року в с. Оленівка Ольгинського  району До!

нецької області. Має вищу освіту, в 1977 році закінчив   Харківський  інже!
нерно!економічний інститут  за спеціальністю  економіка і організація   гірни!
чої  промисловості. Кандидат технічних наук. 1970–1971 рр. –  слюсар шах!
тоуправління № 9  комбінату «Торезантрацит», м. Сніжне; 1971–1977 рр. –
слухач підготовчого відділення, студент; 1977–1979 рр. – служба у Зброй!
них Силах; 1979–1983 рр. – підземний гірничий нормувальник, начальник
зміни, шахти; 1983–1987 рр. –  на партійній роботі; 1987–1989 рр. – голов!
ний економіст, директор шахти «Волинська», м. Торез; 1989–1990 рр. –  на
партійній роботі; 1990–1995 рр. –  голова Торезької міської ради народних
депутатів Донецької області, 1995–1996 рр. – Міністр вугільної промисло!
вості України;  1996–1997 рр. –   голова Донецької облдержадміністрації,
голова Донецької обласної  організації  Всеукраїнського об’єднання  «Грома!
да». Секретар Комітету  Верховної Ради України  з питань  паливно!енерге!
тичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Член депутатської
фракції  «Громада».
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ОМЕЛІЧ  Віктор Семенович
Народився 24  вересня 1941 року  в с. Адалимове  Криничанського району

Дніпропетровської області. Має вищу освіту, в 1978 році  закінчив Дніпропет!
ровський державний університет за спеціальністю планування промисловості.
1958–1961 рр. –   учень  художньо!промислового училища, м. Яворів Львівської
області; 1961–1962 рр. –  учитель Верхньодніпровської восьмирічної школи
Дніпропетровської області; 1962–1963 рр. – токар Південного машинобудів!
ного заводу, м. Дніпропетровськ;  1963 – 1966 рр. –  служба у Збройних Силах;
1966–1977рр. –  на комсомольській роботі, робота в органах виконавчої влади
м. Дніпропетровська;  1977–1992 рр. –   старший консультант,  заступник заві!
дуючого відділом  Секретаріату Верховної Ради  України; 1992–1994 рр. –
заступник керівника Служби Президента України,  завідуючий відділом апа!
рату Радника Президента України. Нагороджений відзнакою Президента Ук!
раїни – орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Народний депутат України  13 скли!
кання.  Член Всеукраїнського об’єднання «Громада».  Голова   Комітету Вер!
ховної Ради України з питань Регламенту, депутатської  етики та організації
роботи  Верховної Ради України. Член  депутатської фракції «Громада».

МКРТЧЯН  Юрік Степанович
Народився 14 вересня  1939  року в м. Єревані. Має вищу освіту, в  1968 році

закінчив Харківський автомобільно!дорожній  інститут за спеціальністю авто!
мобільні шляхи. Академік Академії будівництва України. 1956–1959 рр. – учень
ПТУ №2, слюсар!складальник компресорного заводу, м. Єреван; 1959–1962 рр. –
служба у Збройних Силах; 1962–1963 рр. –  майстер  тресту «Харківшляхбуд»,
м. Харків; 1968–1971 рр. –  майстер, начальник виробничо!технічного відділу
будівельного управління № 916, м. Абовян, Вірменія;  1971–1990 рр. –   робота на
керівних посадах будівельних організацій м. Харкова; 1990–1997 рр. –   заступ!
ник голови Харківського  облвиконкому, заступник  голови  Харківської обл!
держадміністрації,   заступник голови Харківської обласної ради народних депу!
татів; 1997–1998 рр. –    начальник головного управління будівельного комплексу
Харківської  облдержадміністрації. Член Всеукраїнського об’єднання «Грома!
да».  Голова  підкомітету Комітету Верховної Ради України   з питань будів!
ництва, транспорту і зв’язку. Член депутатської фракції «Громада».

ТУРЧИНОВ  Олександр Валентинович
Народився 31 березня 1964 року в м. Дніпропетровську. Має вищу осві!

ту, в 1986 році закінчив Дніпропетровський металургійний  інститут за спеці!
альністю обробка металів тиском. Доктор економічних наук, професор. 1986–
1987 рр. – вальцювальник, майстер металургійного комбінату «Криворіж!
сталь»; 1987–1990 рр. – на комсомольській роботі;  1990–1992 рр. –  голов!
ний редактор Українського відділення  інформаційного агентства ІМА!прес,
генеральний директор Інституту міжнародних зв’язків, економіки, політики
і права, м. Дніпропетровськ;  1992–1993 рр. –  голова комітету по роздержав!
ленню і демонополізації виробництва Дніпропетровської облдержадмініст!
рації;  1993–1998 рр. –  генеральний директор акціонерного товариства «Інсти!
тут економічних реформ», радник Прем’єр!міністра України, м. Київ.  Член
Всеукраїнського об’єднання «Громада».  Голова підкомітету Комітету Вер!
ховної Ради України  з питань бюджету. Член депутатської фракції «Громада».
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ЗАПЛАТИНСЬКИЙ  Володимир Михайлович
Народився 13 вересня 1951 року в м. Єревані. Має  вищу освіту, в

1976 році закінчив Київський технологічний інститут легкої промис!
ловості за спеціальністю автоматизація і комплексна механізація хіміко!
технологічних процесів.  1976–1979 рр. –   інженер, старший інженер
виробничого швейного об’єднання ім. С.М. Кірова, м. Миколаїв; 1979–
1992 рр. –  майстер, головний енергетик, заступник  директора вироб!
ничого трикотажного об’єднання, генеральний директор виробничого
об’єднання ім. С. М. Кірова, м. Миколаїв; 1992–1998 рр. –  президент
акціонерного товариства «ЕВІС», м. Миколаїв.  Нагороджений орде!
ном Дружби народів. Член Всеукраїнського об’єднання «Громада».
Член Комітету Верховної Ради  України з питань фінансів і банківської
діяльності. Член депутатської фракції  «Громада».

БЛОХІН  Олег  Володимирович
Народився  5 листопада 1952 року в м. Києві.  Має вищу освіту, в

1975 році  закінчив Київський державний  інститут фізичної культури
за  спеціальністю фізична культура і спорт. 1969–1988 рр. –  інструктор
зі спорту футбольної команди «Динамо!Київ»; 1988–1994 рр. –  робо!
та за контрактом за кордоном (Австрія, Греція); 1994–1998 рр. –  пре!
зидент міжнародного благодійного фонду ім. О.Блохіна, м. Київ. Член
Всеукраїнського об’єднання «Громада».  Голова підкомітету Комітету
Верховної Ради України з питань молодіжної політики, фізичної куль!
тури і спорту.   Член депутатської  фракції  «Громада».

ПРАВДЕНКО Сергій Макарович
Народився 28 квітня 1949 року в м. Ігрені Дніпропетровської об!

ласті. Має вищу освіту, в 1972 році закінчив Київський державний
університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю журналістика. Заслу!
жений журналіст України. 1972–1980 рр. – кореспондент «Робітничої
газети»; 1983–1990 рр. –кореспондент газети «Радянська Україна»; з
1990 р. – головний редактор газети «Голос України». Народний депу!
тат України 12 скликання. Безпартійний. Член Комітету Верховної
Ради України з питань свободи слова та інформації. Член депутатської
фракції «Громада».
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ДОНЕЦЬ Наталія Григорівна
Народилася 23 травня  1957 року в м. Новомосковську Дніпропет!

ровської області. Має вищу  освіту, в 1979 році  закінчила Дніпропет!
ровський державний університет за спеціальністю  хімія, у 1987 році –
Харківський інститут громадського  харчування за спеціальністю  техно!
логія і організація громадського харчування.   1974–1979 рр. – вихователь
дитячого комбінату, студентка; 1979–1982 рр. – викладач хімії  МПТУ
№ 17,  м. Дніпропетровськ; 1982–1987 рр. –  інженер!хімік, старший інже!
нер!технолог лабораторії, викладач технології Дніпропетровського техно!
лого!економічного  технікуму; 1987–1994 рр. –  завідуючий лабораторією
Дніпропетровської облспоживспілки;  1994–1996 рр. –   директор  готелю
«Асторія», м. Дніпропетровськ; 1996–1998 рр. –  директор, голова  спосте!
режної ради, голова ревізійної комісії ТОВ «Приватсервіс», м. Дніпро!
петровськ. Член Всеукраїнського об’єднання «Громада».  Член  Комітету
Верховної Ради України  з питань  бюджету. Член депутатської фракції
«Громада».

ШУШКЕВИЧ  Володимир Григорович
Народився 25 квітня  1965 року в м. Горлівці Донецької області. Має

вищу освіту, в 1992 році  закінчив   Київський  політехнічний інститут   за
спеціальністю машини та апарати   хімічних   виробництв. 1996–1997 рр. –
помічник голови  Донецької обласної держадміністрації; 1997–1998 рр. –
консультант Донецької обласної  організації Всеукраїнського об’єднання
«Громада».  Член Всеукраїнського об’єднання «Громада».  Член Комітету
Верховної Ради України з питань  культури і духовності. Член депу!
татської  фракції «Громада».

РЕМЕНЮК  Олексій Іванович
Народився 12 січня 1956 року в с. Давидки Коростеньського району Жито!

мирської області. Має вищу освіту, в 1983 році закінчив Кримський сільсько!
господарський інститут за спеціальністю   економіст!організатор сільськогоспо!
дарського  виробництва. 1973–1974 рр. –  робітник тепличного комбінату «Сімфе!
ропольський»;  1974–1976 рр. –  служба у Збройних Силах; 1983–1989 рр. –
заступник  головного бухгалтера експериментального тепличного  комбінату
«Сімферопольський»,  заступник головного бухгалтера колгоспу ім. Ілліча, го!
ловний бухгалтер, голова кооперативу «Біоліка», м.  Бахчисарай Кримської
області; 1989–1993 рр. –  директор, генеральний директор госпрозрахункового
виробничо!комерційного центру «Альянс», генеральний директор   госпо!
дарської асоціації «Альянс»,  Автономна Республіка Крим;  1993–1998 рр. –
генеральний директор СП «АЛБІ», директор ТОВ «Альянс!холдинг»,  м. Сімфе!
рополь. Член Комітету Верховної  Ради України  з питань економічної політики,
управління народним  господарством, власності та інвестицій. Член депу!
татської фракції «Громада».
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СУШКЕВИЧ  Валерій Михайлович
Народився   14 липня 1954 року в м. Таращі  Київської області. Має

вищу освіту, в 1976 році закінчив  Дніпропетровський державний  універ!
ситет за спеціальністю  прикладна математика. 1974–1975 рр. –  слюсар
Дніпропетровського металозаводу;  1978–1980 рр. – старший інженер
Дніпропетровського відділення Тульського філіалу державного  спеціаль!
ного конструкторсько!технологічного бюро автоматизованих систем уп!
равління; 1980–1990 рр. –  старший інженер Дніпропетровського філіалу
Павлодарського проектно!конструкторського технологічного інституту  ав!
томатизації і механізації, інженер, старший інженер!програміст  виробни!
чого   експериментального трикотажного об’єднання «Дніпрянка»;  1990–
1992 рр. – голова фізкультурно!спортивного клубу «Оптиміст», м. Дніпро!
петровськ;   1992–1998 рр. –  провідний спеціаліст відділу соціального за!
хисту населення Дніпропетровської  облдержадміністрації. Член Всеук!
раїнського об’єднання «Громада».   Перший заступник   голови Комітету
Верховної Ради України   у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів.
Член депутатської  фракції «Громада».
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Соціал�демократична партія України (об’єднана)

Волинська

Львівська

Закарпатська Івано�Франківська

Тернопільська

Рівненська

Хмельницька

Житомирська

Чернівецька

Вінницька

Київська

м. Київ

Чернігівська

Сумська

Полтавська
Харківська Луганська

Донецька
Дніпропетровська

Запорізька

Кіровоградська

Миколаївська
Одеська

Херсонська
      2,6%

Автономна Республіка Крим

м. Севастополь

Черкаська

3,3% 3,6%

3,6%

4,3%

31,2% 4,0%

9,0%

3,9%

3,2%

1,6%

8,5%

4,0%

3,7%

3,5%
3,5%

2,1%

1,3%

2,1%

2,5%

3,5% 2,4%

1,8%

3,4%

2,4%3,8%

2,9%

Адміністративно�
територіальна

одиниця

Кількість виборців,
які взяли участь

у голосуванні

Кількість голосів,
поданих за список

кандидатів
Голоси %

Адміністративно�
територіальна

одиниця

Кількість виборців,
які взяли участь

у голосуванні

Кількість голосів,
поданих за список

кандидатів
Голоси %

Результати голосування по регіонах

Кількість кандидатів у депутати в списку 178

Кількість голосів, поданих за список кандидатів у депутати 1066113

Кількість голосів, поданих за список кандидатів у депутати, у відсотках 4.012

Кількість отриманих депутатських мандатів 14

Автономна
Республіка Крим 977768 20091 2.0547
Вінницька 1064300 17356 1.6307
Волинська 610205 19973 3.2731
Дніпропетровська 1917089 45989 2.3988
Донецька 2414935 44653 1.8490
Житомирська 852270 30730 3.6056
Закарпатська 607852 189500 31.1753
Запорізька 1043761 35374 3.3890
Івано!Франківська 830968 33022 3.9739
Київська 1024747 40986 3.9996
Кіровоградська 671614 25328 3.7712
Луганська 1355712 32729 2.4141
Львівська 1593269 68644 4.3083

Миколаївська 663341 23131 3.4870
Одеська 1242212 43227 3.4798
Полтавська 1007836 29111 2.8884
Рівненська 673119 24290 3.6085
Сумська 772314 19621 2.5405
Тернопільська 736485 29027 3.9412
Харківська 1537506 54336 3.5340
Херсонська 623042 16170 2.5953
Хмельницька 901450 29294 3.2496
Черкаська 837656 30994 3.7000
Чернівецька 499038 45116 9.0405
Чернігівська 795378 16706 2.1003
м. Київ 1163633 98776 8.4885
м. Севастополь 153773 1939 1.2609
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КРАВЧУК Леонід Макарович
Народився 10 січня 1934 року в с. Великому Житині Рівненської області.

Має вищу освіту, в 1958 році закінчив Київський державний університет
ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю економіка, у 1970 році — Академію суспіль!
них наук при ЦК КПРС. Кандидат економічних наук. 1958–1960 рр. — викладач
Чернівецького фінансового технікуму; 1960–1967 рр. — консультант!методист
Будинку політосвіти, лектор, помічник секретаря, завідуючий відділом пропа!
ганди Чернівецького обкому Компартії України; 1967–1970 рр. — аспірант Ака!
демії суспільних наук при ЦК КПРС; 1970–1990 рр. — завідуючий сектором,
інспектор, помічник секретаря, перший заступник завідуючого відділом, завідую!
чий відділом пропаганди і агітації, завідуючий ідеологічним відділом, другий
секретар ЦК Компартії України; 1990–1991 рр. — Голова Верховної Ради України;
1991–1994 рр. — Президент України. Нагороджений відзнаками Президента
України — «Орденом князя Ярослава Мудрого» V і IV ступенів. Народний
депутат України 13 скликання. Член СДПУ (о). Член Комітету Верховної Ради
України у закордонних справах і зв’язках із СНД. Член депутатської фракції
Соціал!демократичної партії України (об’єднаної).

МАРЧУК Євген Кирилович
Народився 28 січня 1941 року в с. Долинівка Гайворонського району

Кіровоградської області. Має вищу освіту, в 1963 році закінчив Кірово!
градський державний педагогічний інститут за спеціальністю українська
мова та література, німецька мова. 1963–1994 рр. — служба в органах дер!
жавної безпеки; 1994–1995 рр. — Віце!прем’єр!міністр України, Перший
віце!прем’єр!міністр України, виконуючий обов’язки Прем’єр!міністра Ук!
раїни; 1995–1996 рр. — Прем’єр!міністр України. Нагороджений орденом
Трудового Червоного Прапора, медалями. Народний депутат України 13
скликання. Безпартійний. Голова Комітету Верховної Ради України з пи!
тань соціальної політики та праці. Уповноважений представник депу!
татської фракції Соціал!демократичної партії України (об’єднаної).

ОНОПЕНКО Василь Васильович
Народився 10 квітня 1949 року в с. Великі Крушлинці Вінницької об!

ласті. Має вищу освіту, в 1975 році закінчив Харківський юридичний інсти!
тут за спеціальністю правознавство. Кандидат юридичних наук. 1965 р. —
учень виробничої лабораторії Управління кабельних та радіорелейних ма!
гістралей № 2, м. Вінниця; учень Львівського електротехнікуму зв’язку;
1965–1971 рр. — служба у Збройних Силах; 1975–1981 рр. – стажист, на!
родний суддя, голова Літинського районного народного суду Вінницької
області; 1981–1985 рр. — заступник голови Чернівецького обласного суду;
1985–1991 рр. — член Верховного Суду України; 1991–1995 рр. — заступ!
ник Міністра, Міністр юстиції України; 1995–1998 рр. — голова СДПУ(о).
Голова підкомітету з питань законотворчості і систематизації законодав!
ства Комітету Верховної Ради України з питань правової реформи. Член
депутатської групи «Незалежні».
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ПЛУЖНИКОВ Ігор Олександрович
Народився 9 вересня 1958 року в м. Олександрії Кіровоградської об!

ласті. Має вищу освіту, в 1993 році закінчив Донецький державний універ!
ситет за спеціальністю фінанси і кредит. 1975–1976 рр. — співробітник Чер!
нівецького державного університету; 1976–1978 рр. – служба у Збройних
Силах; 1979–1987 рр. –робота на різних підприємствах м. Чернівців; 1987–
1993 рр. — голова художньо!виробничого кооперативу «Ара», генеральний
директор виробничого об’єднання «Буковина», м. Чернівці; 1993–1994 рр.
— керівник представництва корпорації «Балчуг» в Україні, м. Київ; 1994–
1996 рр. — голова фонду ділового співробітництва «Україна», м. Київ; 1996–
1998 рр. — президент асоціації економічного співробітництва і розвитку
«Діловий світ», м. Київ. Член СДПУ (о). Член Комітету Верховної Ради
України з питань бюджету. Член депутатської фракції Соціал!демократич!
ної партії України (об’єднаної).

ЗІНЧЕНКО Олександр Олексійович
Народився 16 квітня 1957 року в м. Славуті Хмельницької області. Має

вищу освіту, в 1979 році закінчив Чернівецький державний університет за
спеціальністю фізика; у 1992 році – Академію суспільних наук при ЦК
КПРС. Кандидат фізико!математичних наук. 1979–1985 рр. — робота на
різних посадах в Чернівецькому державному університеті; 1985–1992 рр.
— на комсомольській роботі; 1992–1993 рр. — президент Асоціації молодіж!
них ініціатив, м. Москва, директор ТОВ  «Омета!Меркантайл», м. Київ;
1993–1995 рр. — віце!президент АТ «Балчуг», м. Москва, заступник керів!
ника представництва фірми «Балчуг», м. Київ; 1995–1998 рр. – генераль!
ний директор АТЗТ ІА «Україна!Експрес», генеральний директор АТЗТ
«Українська незалежна ТВ!корпорація», м. Київ. Член СДПУ (о). Го!
лова підкомітету  Комітету Верховної Ради України з питань свободи
слова та інформації. Член депутатської фракції Соціал!демократичної
партії України (об’єднаної).

КРЕМЕНЬ Василь Григорович
Народився 25 червня 1947 року в с. Любитовому Кролевецького району

Сумської області. Має вищу освіту, в 1971 році закінчив Київський держав!
ний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю філософія. Доктор філо!
софських наук, професор, академік Академії педагогічних наук. Заслужений
діяч науки і техніки України. 1965–1966 рр. — слюсар Конотопського автопар!
ку Сумської області; 1971–1972 рр. — інженер, старший інженер Київміськ!
буду!4; 1972–1979 рр. — старший викладач Київського державного універси!
тету ім. Т.Г.Шевченка; 1979–1991 рр. — на партійній роботі; 1991–1992 рр. —
в. о. заступника директора Інституту соціально!політичних досліджень АН
СРСР, м. Москва; 1990–1992 рр. — доцент кафедри філософії Всесоюзного
інституту перепідготовки і підвищення кваліфікації науково!педагогічних
кадрів народної освіти при АПН СРСР; 1992–1998 рр. —  на керівних посадах
в Національному інституті стратегічних досліджень та Адміністрації Прези!
дента України. Член СДПУ (о). Голова підкомітету Комітету Верховної Ради
України з питань науки і освіти. Член депутатської фракції Соціал!демокра!
тичної партії України (об’єднаної).
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ГУБСЬКИЙ Богдан Володимирович
Народився 30 березня 1963 року в м. Києві. Має вищу освіту, в

1985 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевчен!
ка за спеціальністю прикладна математика. Кандидат фізико!матема!
тичних наук. 1980–1985 рр. — студент Київського державного універ!
ситету ім. Т. Г. Шевченка; 1985–1996 рр. — інженер, стажист!викла!
дач, аспірант, асистент, старший науковий співробітник Київського
державного університету ім. Т. Г.Шевченка; 1996–1998 рр. — голова
ради директорів Українського промислово!фінансового концерну «Сла!
вутич», м. Київ. Член СДПУ (о). Заступник голови Комітету Верхов!
ної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності. Член де!
путатської фракції Соціал!демократичної партії України (об’єднаної).

МЕЛЬНІЧУК Сергій Іванович
Народився 30 серпня 1967 року у м. Києві. Має вищу освіту, в 1988 році

закінчив Київське вище загальновійськове командне училище
ім. М.В.Фрунзе, в 1992 році –Український інститут підприємництва за спеці!
альністю менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. 1988–1991 рр. —
служба у Збройних Силах; 1991–1992 рр. – студент Українського інститу!
ту підприємництва; 1992–1993 рр. — заступник директора МП «Укрін!
турпринт», м. Київ; 1993–1994 рр. — головний редактор газети «Бізнес»;
1994–1998 рр. — президент АТ «Видавництво «Бліц!Інформ», м. Київ. Член
СДПУ (о). Член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Член
депутатської фракції Соціал!демократичної партії України (об’єднаної).

АНДРЕСЮК Борис Павлович
Народився 19 лютого 1956 року в с. Петропавлівка Саратського району

Одеської області. Має вищу освіту, в 1984 році закінчив Київський автодо!
рожній інститут  за спеціальністю мости і тунелі. Кандидат економічних наук,
доктор політичних наук. Заслужений будівельник України. 1971–1975 рр. –
учень сільськогосподарського технікуму, м. Білгород!Дністровський
Одеської області; 1975–1977 рр. – служба у Збройних Силах; 1978–1987 рр.
— прохідник, секретар комітету комсомолу, заступник секретаря парткому,
заступник начальника БМУ № 6 «Київметробуду»; 1987–1992 рр. — заступ!
ник, перший заступник голови виконкому Ленінської районної ради м. Киє!
ва; 1992–1995 рр. — представник Президента України в Старокиївському
районі м. Києва, голова Старокиївської районної ради; 1995–1998 рр. — го!
лова Старокиївської районної держадміністрації, м. Київ. Член СДПУ (о).
Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань державного
будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад. Член депу!
татської фракції Соціал!демократичної партії України (об’єднаної).
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ВОЛКОВСЬКИЙ Анатолій Пилипович
Народився 11 жовтня 1938 року в м. Новомосковську Дніпропетровської

області. Має вищу освіту, в 1980 році закінчив Дніпропетровський державний
університет за спеціальністю планування промисловості. 1954–1958 рр. — учень
Дніпропетровського будівельного технікуму, майстер; 1958–1962 рр. – служ!
ба у Збройних Силах; 1962–1991 рр. — робота на керівних посадах в будівель!
них організаціях, облвиконкомі, системі Держпостачу та Мінпобуту УРСР;
1991–1992 рр. — заступник Міністра економіки України, заступник Міністра
державних ресурсів України, перший заступник голови Державного комітету
України з матеріальних ресурсів, голова правління ДАК «Укрресурси»; 1995–
1998 рр. — віце!президент міжнародного фонду «Ділова діаспора України», віце!
президент, перший віце!президент, президент ЗАТ «Торговельна енергетична
компанія «Ітера Україна», м. Київ. Член СДПУ (о). Нагороджений орденом
«Знак Пошани», відзнакою Президента України — орденом «За заслуги»
ІІІ ступеня. Член Комітету Верховної Ради України з питань паливно!енерге!
тичного комплексу,  ядерної  політики та ядерної безпеки. Член депутатської
фракції Соціал!демократичної партії України (об’єднаної).

ЛЕВЦУН Володимир Іванович
Народився 14 червня 1952 року в м. Орську Оренбурзької області.

Має вищу освіту, в 1976 році закінчив Харківський авіаційний інститут
за спеціальністю літакобудування. 1970–1971 рр. — учень слюсаря, дю!
ральник Харківського авіаційного заводу; 1971–1976 рр. — препаратор,
механік Харківського авіаційного інституту; 1976–1977 рр. — старший
інженер  Полтавської фабрики «Хімпластмас»; 1977–1978 рр. — началь!
ник виробничо!технічного відділу Полтавського обласного підприємства
місцевої промисловості; 1995–1998 рр. — президент СП «Віо!Ле», м. Пол!
тава. Член СДПУ (о). Член Комітету Верховної Ради України з питань
Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради
України. Член депутатської фракції «Незалежні».

ПЕРЕСУНЬКО Сергій Іванович
Народився 2 лютого 1952 року в с. Бірках Олександрівського району

Кіровоградської області. Має вищу освіту, в 1980 році закінчив Харків!
ський юридичний інститут ім. Ф.Е. Дзержинського за спеціальністю пра!
вознавство. 1969–1970 рр. — робітник заводу «Червона зірка», м. Кіро!
воград; 1970–1972 рр. – служба у Збройних Силах; 1972–1974 рр. — інспек!
тор Олександрівського РВВС, Кіровоградська область; 1980–1983 рр. –
юрисконсульт Управління виробничо!технологічної комплектації «Бам!
тунельбуду»; 1983–1990 рр. – народний суддя Кіровоградського та Компа!
ніївського районних судів Кіровоградської області; 1990–1994 рр. – рефе!
рент!консультант народного депутата, президент ТОВ УФБ «Єлисавет»,
м. Кіровоград.Член СДПУ (о). Член Комітету Верховної Ради України з
питань правової реформи. Член депутатської фракції Соціал!демократич!
ної партії України (об’єднаної).
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ПЕСОЦЬКИЙ Микола Федорович
Народився 7 травня 1956 року в с. Ящикове Перевальського району

Ворошиловградської області. Має вищу освіту, в 1981 році та в1989 році закін!
чив Ворошиловградський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка
за спеціальностями географія і біологія, історія. 1971–1974 рр. — учень
ПТУ № 81, автослюсар, м. Комунарськ; 1974–1975 рр. – служба у Зброй!
них Силах; 1976–1981 рр. – студент; 1981–1987 рр. — на комсомольській
роботі, м. Луганськ; 1986–1990 рр. — заступник директора СПТУ № 48, по!
мічник заступника голови облвиконкому, заступник директора  СПТУ № 26,
начальник відділу центру науково!технічної творчості молоді «Союз»,
м. Луганськ; 1990–1994 рр. — директор, генеральний директор Лугансько!
го НВП «Технопром Тех»; 1994–1997 рр. — голова фермерського господар!
ства, директор МПП «Завод «Айдар!олія», м. Луганськ; 1997–1998 рр. —
заступник міського голови, м. Луганськ. Член СДПУ (о). Член Комітету
Верховної Ради України з питань паливно!енергетичного комплексу, ядер!
ної політики та ядерної безпеки. Член депутатської фракції Соціал!де!
мократичної партії України (об’єднаної).

ЗАЄЦЬ Володимир Володимирович
Народився 14 червня 1960 року в с. Глибочок Житомирського району

Житомирської області. Має вищу освіту, в 1984 році закінчив Жито!
мирський державний педагогічний інститут за спеціальністю математика
і фізика. 1984 р. — завідуючий Коростишівською райфільмотекою Жи!
томирської області; 1984–1986 рр. — на комсомольській роботі; 1986–
1998 рр. — учитель, директор середньої школи, с. Вільня; директор, учи!
тель загальноосвітньої школи, с. Стрижівка Коростишівського району
Житомирської області. Член СДПУ (о). Секретар Комітету Верховної
Ради України з питань економічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Член депутатської
фракції Соціал!демократичної партії України (об’єднаної).
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Прогресивна соціалістична партія України

Волинська

Львівська

Закарпатська Івано�Франківська

Тернопільська

Рівненська

Хмельницька

Житомирська

Чернівецька

Вінницька

Київська

м. Київ

Чернігівська

Сумська

Полтавська
Харківська Луганська

Донецька
Дніпропетровська

Запорізька

Кіровоградська

Миколаївська
Одеська

Херсонська
      4,1%

Автономна Республіка Крим

м. Севастополь

Черкаська

1,2% 1,2%

3,5%

0,7%

1,1% 0,6%

1,6%

0,5%

2,6%

3,3%

4,4%

5,1%

4,6%

2,8%
4,1%

1,5%

1,0%

6,9%

20,9%

10,1% 4,4%

4,2%

6,5%

1,7%3,7%

3,2%

Адміністративно�
територіальна

одиниця

Кількість виборців,
які взяли участь

у голосуванні

Кількість голосів,
поданих за список

кандидатів
Голоси %

Адміністративно�
територіальна

одиниця

Кількість виборців,
які взяли участь

у голосуванні

Кількість голосів,
поданих за список

кандидатів
Голоси %

Результати голосування по регіонах

Кількість кандидатів у депутати в списку 83

Кількість голосів, поданих за список кандидатів у депутати 1075118

Кількість голосів, поданих за список кандидатів у депутати, у відсотках 4.046

Кількість отриманих депутатських мандатів 14

Автономна
Республіка Крим 977768 14453 1.4781
Вінницька 1064300 35399 3.3260
Волинська 610205 7043 1.1542
Дніпропетровська 1917089 33279 1.7359
Донецька 2414935 102436 4.2417
Житомирська 852270 29495 3.4607
Закарпатська 607852 6909 1.1366
Запорізька 1043761 67843 6.4998
Івано!Франківська 830968 4786 0.5759
Київська 1024747 51991 5.0735
Кіровоградська 671614 25056 3.7307
Луганська 1355712 59831 4.4132
Львівська 1593269 10802 0.6779

Миколаївська 663341 26983 4.0677
Одеська 1242212 35136 2.8285
Полтавська 1007836 31756 3.1509
Рівненська 673119 8184 1.2158
Сумська 772314 161365 20.8937
Тернопільська 736485 3936 0.5344
Харківська 1537506 154991 10.0806
Херсонська 623042 25779 4.1376
Хмельницька 901450 23553 2.6127
Черкаська 837656 38398 4.5839
Чернівецька 499038 7964 1.5958
Чернігівська 795378 54506 6.8528
м. Київ 1163633 51774 4.4493
м. Севастополь 153773 1470 0.9559
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ЧАРОДЄЄВ Олександр Васильович
Народився 24 серпня 1955 року в м. Донецьку.  Має вищу освіту, в 1977 році

закінчив Донецький політехнічний інститут за спеціальністю технологія і
комплексна механізація підземної розробки родовищ, в 1995 році – Київ!
ський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю право!
знавство. 1977–1989  рр. — гірничий майстер, начальник зміни, заступник
головного інженера, секретар парткому шахти ім. 60!річчя Радянської
України об’єднання «Донецьквугілля», м. Донецьк. Народний депутат
України 12 скликання. Нагороджений відзнакою Президента України —
орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Безпартійний. Член Комітету Верховної
Ради  України у закордонних справах і зв’язках із СНД. Член депутатської
фракції Прогресивної соціалістичної партії України.

РОМАНЧУК Петро Миколайович
Народився 13 квітня 1957 року в с. Сулими Роменського району

Сумської області. Має середню спеціальну освіту, в 1984 році закінчив
Харківський машинобудівний технікум за спеціальністю обробка металів
різанням. 1974–1975 рр. —  монтер колії станції Основа Південної заліз!
ниці; 1975–1977 рр. — служба у Збройних Силах; 1977–1979 рр. — монтер
колії станції Основа Південної залізниці, курсант Лебединської автошко!
ли, водій Роменської автоколони № 2255; 1979–1998 рр. — токар, майстер,
інженер Роменського заводу автоматичних телефонних станцій. Член
Прогресивної соціалістичної партії України. Голова підкомітету Комітету
Верховної Ради  України з питань соціальної політики та праці. Член
депутатської фракції Прогресивної соціалістичної партії України.

САВЕНКО Михайло Михайлович
Народився 17 листопада 1949 року в м. Пологи Запорізької області. Має

вищу освіту, в 1973 році закінчив Запорізький медичний інститут за спеціаль!
ністю лікувальна справа. 1973–1974 рр. — лікар!інтерн Кіровоградської об!
ласної лікарні; 1974–1983 рр. — заступник головного лікаря Новгородківської
центральної районної лікарні  Кіровоградської області; 1983–1984 рр. —
завідуючий відділом, заступник головного лікаря Пологівської централь!
ної районної лікарні Запорізької області; 1984–1994 рр. — головний лікар, за!
відуючий відділом Веселівської центральної районної лікарні; 1994–1998  рр.
— головний лікар малого підприємства «Віта С», смт Веселе Запорізької
області. Член Прогресивної соціалістичної партії України. Член Комітету
Верховної Ради  України з питань охорони здоров’я, материнства та дитин!
ства. Член депутатської фракції Прогресивної соціалістичної партії України.
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ЗАДОРОЖНА Тетяна Андріївна
Народилася 7 серпня 1954 року в м. Києві. Має вищу освіту, в

1994 році закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевчен!
ка за спеціальністю романо!германські мови та література. 1970–1992 рр.
— секретар, стенограф, завідуючий друкарським бюро, референт Ук!
раїнського товариства дружби і культурних зв’язків із зарубіжними краї!
нами; 1992–1993 рр. — студентка Мід!Америка Байбл коледжу, США;
1994–1995 рр. — секретар!референт, менеджер, консультант товариства з
обмеженою відповідальністю спільного українсько!британського дочір!
нього підприємства «Дункан!Київ»; 1996–1998 рр. — головний спеціаліст,
заступник начальника відділу Фонду державного майна України. Член
Прогресивної соціалістичної партії України. Член Комітету Верховної
Ради  України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціо!
нальних відносин. Член депутатської фракції «Громада».

МАЛОЛІТКО Іван Федорович
Народився 19 липня 1943 року в смт Павлиш Онуфріївського району

Кіровоградської області. Має вищу освіту, в 1971 році закінчив Кірово!
градський державний педагогічний інститут ім. О. С. Пушкіна за спеціаль!
ністю фізичне виховання,  в 1988 році — Мелітопольський державний пе!
дагогічний інститут за спеціальністю географія. 1962–1965 рр. —  служба
у Збройних Силах; 1965–1968  рр. — електрик управління механізації № 32,
м.Москва, токар Крюківського вагонобудівного заводу, м. Кременчук,
голова Онуфріївської районної ради ДССТ «Колгоспник» Кіровоградської
області; 1968–1998 рр. — учитель фізичного виховання Павлиської се!
редньої школи, Онуфріївської середньої школи, учитель географії та
фізичного виховання Павлиської загальноосвітньої школи ім. В.О.Сухом!
линського; 1998 р. — селищний голова смт Павлиш Кіровоградської об!
ласті. Член Прогресивної соціалістичної партії України. Член Комітету
Верховної Ради  України з питань науки і освіти. Член депутатської
фракції Прогресивної соціалістичної партії України.

КВЯТ Вячеслав Петрович
Народився 7 серпня 1960 року в м. Києві. Має вищу освіту, в 1985 році

закінчив Київський інститут народного  господарства ім. Д. Коротченка
за спеціальністю  економіка і фінанси. 1978–1980 рр. — служба у Зброй!
них Силах;1981–1985 рр. –студент Київського інституту народного гос!
подарства ім. Д. Коротченка;  1985–1987 рр. — економіст, старший еко!
номіст Шевченківського відділення Будбанку СРСР, м. Київ; 1988–1991 рр.
— економіст, в.о. заступника головного бухгалтера, головний бухгалтер
РБУ!6 тресту «Легхарчомашбуд № 2»; 1991–1998 рр. — фінансовий ди!
ректор МП «ВЕСТ», начальник відділу АКБ «Градобанк», голова прав!
ління АКБ «Геосантріс». Безпартійний. Член Комітету Верховної Ради
України з питань фінансів і банківської діяльності. Член депутатської
фракції Прогресивної соціалістичної партії України.
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ТИХОНОВ Сергій Андріянович
Народився 13 квітня 1961 року в м. Києві. Має вищу освіту, в 1982 році

закінчив Київський інститут народного господарства ім. Д.Коротченка за
спеціальністю економіка і планування матеріально!технічного постачання.
1982 р. —  інженер Київського виробничого об’єднання ім. Артема; 1982–
1984 рр. — служба у Збройних Силах; 1984–1993  рр. – інженер, начальник
бюро, відділу Київського виробничого об’єднання ім. Артема; 1994–
1998 рр. — генеральний директор закритого акціонерного товариства ІФК
«Авіста», м. Київ. Безпартійний. Член Комітету Верховної Ради України з
питань бюджету. Член депутатської фракції Прогресивної соціалістичної партії.

ГАБЕР Микола Олександрович
Народився 29 жовтня 1960 року в с. Марціянове Великомихайлів!

ського району Одеської області. Має вищу освіту, в 1987 році закінчив
Одеський державний університет ім. І. І. Мечнікова за спеціальністю
біологія. Кандидат біологічних наук. 1978–1980 рр. — різьбяр, форму!
вальник заводу ім. Жовтневої революції, м. Одеса, лісник Хоперського
державного заповідника, м. Новохоперськ; 1980–1982 рр. — служба у
Збройних Силах; 1982–1988 рр. — учитель Великозименівської школи
Одеської області; 1988–1998  рр. — науковий співробітник Інституту
зообіології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. Безпартійний. Член
Комітету Верховної Ради України з питань паливно!енергетичного
комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Член депутатської
фракції «Громада».

СИДОРЧУК  Михайло Юрійович
Народився 4 серпня 1951 року в м. Тирасполі Молдавської РСР. Має

вищу освіту, в 1973 році закінчив Тираспольський державний педагогічний
інститут ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю математика та фізика. 1973 р. —
учитель Баурчинської середньої школи Чадир!Лунгського району Мол!
давської РСР; 1977–1986 рр. — на комсомольській та партійній роботі;
1986–1994 рр. — завідуючий організаційно!інструкторським відділом Ко!
нотопського райвиконкому, завідуючий організаційно!консультативним
відділом Конотопської районної ради народних депутатів; 1994–1998 рр. —
референт!консультант народного депутата України. Член Прогресивної соці!
алістичної партії України. Секретар Комітету Верховної Ради України з
питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності
рад. Член депутатської фракції Прогресивної соціалістичної партії.
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ЛИМАР Наталія Олексіївна
Народилася 5 червня 1958 року в м. Добропіллі Львівської області. Має

вищу освіту, в 1992 році закінчила Київський державний університет
ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю журналістика. 1977 –1981 рр. — стар!
ший бібліотекар  центральної районної бібліотеки м. Зіньків Полтавської
області, центральної районної бібліотеки м. Ромни Сумської області; 1981–
1997  рр. — коректор, кореспондент, завідуючий відділом радіоінформації
газети «Комуністичним шляхом», м. Ромни Сумської області. Член Про!
гресивної соціалістичної партії України. Член Комітету Верховної Ради
України з питань свободи слова та інформації. Член депутатської фракції
Прогресивної соціалістичної партії.

СТОЖЕНКО Володимир Якович
Народився 20 квітня 1942 року в с. Прудянка Дергачівського району

Харківської області. Має вищу освіту, в 1973 році закінчив Харківський
інститут інженерів залізничного транспорту за спеціальністю технологія ма!
шинобудування, металорізальні верстати та інструменти. 1958–
1962 рр. — стропальник, слюсар!інструментальник металозаводу Харків!
ського обласного місцевпрому;  1962–1974 рр. — технік, старший технік,
старший інженер, конструктор  УкрНДІ «Хіммаш», інженер!технолог Хар!
ківського машинобудівного заводу ім. Ф. Дзержинського, головний ме!
ханік Харківського учбово!виробничого підприємства глухих № 1; 1975–
1987 рр. — робота на керівних посадах у тресті «Проммонтажконструкція»,
голова об’єднаного комітету профспілки будівельників, головний енерге!
тик тресту «Харківспецбуд»; 1987–1998  рр. — заступник головного інже!
нера, заступник директора видавництва «Харків». Член Прогресивної соціа!
лістичної партії України. Член Комітету Верховної Ради України з питань
Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Ук!
раїни. Член депутатської фракції Прогресивної соціалістичної партії.

КУНЬОВ Іван Павлович
 Народився 1 листопада 1935 року в с. Гаврилівка Мельцанського райо!

ну Мордовської АРСР. Має вищу освіту, в 1958 році закінчив Саратовське
танкове училище ім. Волоха за спеціальністю  ремонт і експлуатація броне!
танкової техніки, тракторів і автомобілів,   у 1969 році — Мордовський
державний університет за спеціальністю історія.  1955–1981 рр. — служба у
Збройних Силах; 1981–1985 рр. — директор Будинку культури ім. Луна!
чарського, завідуючий відділом, директор парку культури і відпочинку
ім. М.В.Фрунзе, м.Київ; 1987–1988 рр. — учитель історії Затоківської вось!
мирічної школи № 9, Одеська область; 1989–1998 рр. — завідуючий госпо!
дарством, інженер поліклініки № 4 Мінського району м. Києва. Безпартій!
ний.  Заступник голови Комітету Верховної Ради України у справах пенсіо!
нерів, ветеранів та інвалідів. Член депутатської фракції Прогресивної
соціалістичної партії.
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БЕЗУГЛА Людмила Яківна
Народилася 1 січня 1946 року в с.  Середньому Полярного району Мур!

манської області. Має вищу освіту, в 1973 році закінчила Магнітогорський дер!
жавний педагогічний інститут за спеціальністю математика. 1964–1981 рр. —
учитель математики Богданівської середньої школи, інструктор відділу пропа!
ганди та агітації Кізільського РК КПРС, директор вечірньої середньої школи,
завідуючий районним відділом народної освіти Кізільського райвиконкому Че!
лябінської області; 1981–1995 рр. — заступник директора з навчально!виховної
роботи середньої школи № 1, директор восьмирічної школи № 6, організатор
виховної роботи, учитель математики середньої школи № 6, м. Каховка
Херсонської області; 1995–1996 рр. — помічник!консультант народного депу!
тата України; 1996–1998 рр. — заступник директора Центру по усиновленню
при Міністерстві освіти України. Член Прогресивної соціалістичної партії Ук!
раїни. Член Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національ!
них меншин і міжнаціональних відносин. Член депутатської фракції Прогресив!
ної соціалістичної партії.

МАЗУР Олена Анатоліївна
Народилася 23 січня 1960 року в с.Білому!1 Лутугінського району Во!

рошиловградської області. Має вищу освіту, в 1986  році закінчила Воро!
шиловградський машинобудівний інститут за спеціальністю  економіка та
організація машинобудівної промисловості. 1986–1994 рр. — інженер!про!
граміст обчислювального центру Ворошиловградського машинобудівного
інституту, інженер!програміст Луганського державного експериметально!
го протезно!ортопедичного підприємства; 1994–1998 рр. — інженер!про!
граміст, провідний, головний спеціаліст відділу Луганського обласного цен!
тру соціальних служб для молоді. Член Прогресивної соціалістичної партії
України. Секретар Комітету Верховної Ради України з питань промисло!
вої політики. Член депутатської фракції Прогресивної соціалістичної партії.



Змішана (мажоритарнопропорційна) система виборів народних депутатів України відповідно до
Закону України «Про вибори народних депутатів України» визначає, що поряд з багатомандатним
загальнодержавним виборчим округом, у якому 225 народних депутатів обирається за пропорційним
представництвом від політичних партій, виборчих блоків партій, інша половина конституційного скла
ду Верховної Ради України, тобто ще 225 народних депутатів, обирається в одномандатних виборчих
округах.

Ці виборчі округи утворюються Центральною виборчою комісією шляхом поділу Автономної Рес
публіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на приблизно рівні за кількістю виборців тери
торії за пропозиціями відповідних рад.

Зважаючи на зменшення удвоє кількості виборчих округів порівняно з попереднім скликанням
Верховної Ради України, Центральною виборчою комісією була проведена копітка робота при утво
ренні одномандатних виборчих округів по виборах народних депутатів України. У цьому процесі
необхідно було чітко дотриматися статті 7 Закону України «Про вибори народних депутатів Украї
ни» щодо врахування адміністративнотериторіального устрою України та компактності проживан
ня національних меншин, а також відхилення від середньої по Україні кількості виборців у виборчо
му окрузі, яка не могла перевищувати десяти відсотків.

З урахуванням офіційних відомостей Державного комітету статистики України про кількість на
селення України у віці 18 років і старше та його чисельності у кожному з регіонів Центральна вибор
ча комісія постановою від 17 листопада 1997 року № 7 встановила орієнтовну середню чисельність
виборців на одномандатний виборчий округ у кількості 171059. Виходячи з цього показника, цією ж
постановою Комісія визначила кількість одномандатних виборчих округів в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також встановила їх єдину нумерацію.

Нижче подається перелік адміністративнотериторіальних одиниць, кількість і нумерація одно
мандатних виборчих округів та загальна чисельність виборців у кожній з цих одиниць.

Наведені у цьому переліку відомості є додатком до постанови Центральної виборчої комісії. Вони
базуються на офіційних даних Державного комітету статистики України за станом на 1 січня 1997
року і стали вихідними для визначення кількості одномандатних виборчих округів у кожній з адміні
стративнотериторіальних одиниць держави.

                Адміністративно� Кількість Номери Кількість виборців на
територіальна виборчих виборчих 1.01.97р. за даними

одиниця округів округів Держкомстату

Автономна Республіка Крим 10 1–10 1 624 328

Вінницька область 8 11–18 1 416 600

Волинська область 5 19–23 773 675

Дніпропетровська область 17 24–40 2 914 199

Донецька область 23 41–63 3 970 717

Житомирська область 6 64–69 1 098 815

Закарпатська область 5 70–74 909 806

Запорізька область 9 75–83 1 573 004

Івано�Франківська область 6 84–89 1 059 777

Київська область 8 90–97 1 425 238

Кіровоградська область 5 98–102 914 100

Луганська область 12 103–114 2 108 347

ОДНОМАНДАТНІ ВИБОРЧІ ОКРУГИ.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКАРОЗДІЛ 10РОЗДІЛ 10РОЗДІЛ 10РОЗДІЛ 10РОЗДІЛ 10
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Львівська область 12 115–126 2 030 820

Миколаївська область 6 127–132 994 814

Одеська область 11 133–143 1 933 872

Полтавська область 8 144–151 1 332 232

Рівненська область 5 152–156 848 180

Сумська область 6 157–162 1 067 029

Тернопільська область 5 163–167 868 016

Харківська область 14 168–181 2 366 222

Херсонська область 6 182–187 929 554

Хмельницька область 7 188–194 1 130 900

Черкаська область 7 195–201 1 142 208

Чернівецька область 4 202–205 694 045

Чернігівська область 6 206–211 1 042 461

м. Київ 12 212–223 2 007 841

м. Севастополь 2 224–225 311 412

ВСЬОГО 225 1–225 38 488 212

Центральна виборча комісія згаданою постановою доручила Верховній Раді Автономної Респуб
ліки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам внести пропозиції стосовно те
риторіальних меж, кількості виборців та центрів кожного з одномандатних виборчих округів.

З 18 по 25 листопада 1997 року відбулися сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських рад, на яких були розглянуті, затверджені та на
правлені до Центральної виборчої комісії вищезгадані пропозиції.

Водночас від народних депутатів України, політичних партій, громадських організацій, окремих
громадян надійшли звернення на адресу Центральної виборчої комісії про незгоду з деякими пропо
зиціями представницьких органів влади щодо формування одномандатних виборчих округів.

Так, заступник голови «Русской общины Крыма» А. Жилін та голова депутатської фракції Верховної
Ради Криму «Республиканская партия Крыма» С. Цеков звернулися з проханням розглянути питання
про створення на території Автономної Республіки Крим одномандатних виборчих округів з урахуван
ням компактного проживання російськомовного населення. Ця пропозиція була відхилена на засіданні
Центральної виборчої комісії, оскільки вона не містила конкретних пропозицій та висновків і суперечила
закону щодо врахування адміністративнотериторіального устрою при утворенні виборчих округів.

Інша пропозиція, що надійшла від громадськополітичного руху «Крым – наш дом», з проханням
переглянути визначені Верховною Радою Автономної Республіки Крим центри виборчих округів
№№ 8, 9 була частково врахована Центральною виборчою комісією.

Свою незгоду з рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим висловила також депу
татська фракція «Курултай», яка налічувала 14 депутатів, стосовно того, що на території автономії
не утворено національних округів, де компактно проживає кримськотатарське населення. Така про
позиція депутатської фракції Центральною виборчою комісією визнана неприйнятною, оскільки вона
врахована в основному Верховною Радою Автономної Республіки Крим в її пропозиціях щодо фор
мування виборчих округів на своїй території і базується на положеннях Закону.

Розглядалися також звернення народних депутатів України Г. Недвиги і Є. Смірнова щодо упередже
ності Вінницької обласної ради при встановленні меж виборчих округів та кількості виборців у них. При
вивченні цих питань Центральна виборча комісія встановила, що підстав для врахування вимог авторів
звернення немає, а пропозиції Вінницької обласної ради не суперечать законодавству про вибори.

У зверненні Маріупольського міського голови Донецької області народного депутата України М. Пожи
ванова наголошувалося, що всупереч пропозиціям Маріупольської міської ради, більшості депутатів,
керівництво Донецької обласної ради внесло на розгляд ради варіант утворення виборчих округів,
який відрізняється від поданого Маріупольською міською радою, чим, на думку автора, порушено
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право органу місцевого самоврядування.
У ході обговорення на засіданні Центральної виборчої комісії після уважного вивчення надісла

них Донецькою обласною радою матеріалів, а також заслухавши міського голову м. Маріуполя, на
родного депутата України М. Поживанова, члени Комісії дійшли висновку, що пропозиції Донецької
обласної ради щодо утворення виборчих округів відповідають Закону про вибори.

На засіданні Комісії було розглянуто звернення народного депутата України І. Корчинського та гро
мадської організації «Гуцульщина» щодо необхідності утворення додаткових виборчих округів, що врахо
вували б інтереси національних меншин, які проживають у Закарпатській, ІваноФранківській та  Львівській
областях.

Оскільки порушені у цих зверненнях пропозиції суперечать виборчому закону щодо врахування
адміністративнотериторіального устрою при формуванні виборчих округів, Центральна виборча ко
місія підтримала подання обласних рад, у яких дотримано норми Закону України «Про вибори на
родних депутатів України» щодо утворення виборчих округів.

Уважно була розглянута пропозиція народних депутатів України Л. Анісімова, С. Кузьменка, М.Тара
на, Є. Тодорова про зміну меж виборчого округу № 78 Запорізької області, а також звернення керівників
підприємств Заводського району м. Запоріжжя про визначення центру виборчого округу № 79, у яких вони
наполягали на зміні рішення обласної ради з цих питань. Центральна виборча комісія визнала пропозиції,
ухвалені сесією Запорізької обласної ради, такими, що відповідають вимогам виборчого законодавства.

Ретельно контролювали утворення виборчих округів у Луганській області народні депутати Ук
раїни А. Борзих, Ю. Іоффе, В. Коломойцев. Так, депутат Ю. Іоффе наполягав, щоб Центральна ви
борча комісія переглянула пропозиції Луганської обласної ради і змінила межі двох виборчих ок
ругів та визначила центром одного з них місто Рубіжне.

Центральна виборча комісія відхилила пропозицію Ю. Іоффе та погодилася з поданням обласної
ради. Разом з тим Комісія підтримала пропозицію про визначення центрами виборчих округів № 106
– Ленінської районної ради міста Луганська та № 109 – міста Антрацит.

У своєму зверненні народний депутат України І. Коліушко наполягав на визначенні центром
виборчого округу № 125 (Львівська область) міста Турки. Ця пропозиція була підтримана
Центральною виборчою комісією, оскільки географічне розташування міста Турки як центру округу
є найбільш сприятливим для організації та проведення виборчого процесу.

Центральна виборча комісія підтримала також пропозицію Одеської обласної ради щодо утво
рення у місті Одесі чотирьох виборчих округів та відхилила наполягання Одеського міського голови
Е. Гурвіца і керівників дев’яти осередків політичних партій та громадських організацій міста про ут
ворення на його території п’яти одномандатних виборчих округів.

Незважаючи на те, що депутати Полтавської обласної ради одноголосно затвердили пропозиції
про утворення виборчих округів на території області, до Центральної виборчої комісії звернулися
голови Біляківської, Василівської, Іванівської, Криворудської, Очеретуватської, Погребняківської,
Степанівської, Устимівської сільських рад Семенівського району, які висловили свою незгоду щодо
віднесення населених пунктів Семенівського району до двох виборчих округів. Під час розгляду цьо
го питання обласною радою від них таких пропозицій не надходило, тому Центральна виборча комі
сія підтримала рішення Полтавської обласної ради.

Не погодилася Центральна виборча комісія зі зверненням народного депутата України І. Попеску
щодо визначення центром виборчого округу № 204 смт Глибока Чернівецької області. Порушене у звер
ненні питання розглядалося на сесії обласної ради, але також не знайшло підтримки у депутатів.

Через протистояння між депутатами Київської міської ради та непорозуміння у стосунках більшості
депутатів міськради з міським головою Л. Косаківським виникла неординарна ситуація з утворен
ням виборчих округів у місті Києві. До Центральної виборчої комісії офіційно надійшли дві пропо
зиції щодо утворення та визначення меж виборчих округів: перша – від міського голови Л. Косакі
вського, друга – від Київської міської ради. Обидві пропозиції не суперечили положенням Закону
про вибори.
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В обговоренні цього питання, окрім членів Центральної виборчої комісії, взяв участь депутат Київра
ди В. Олійник, котрий підтримував варіант пропозицій Л. Косаківського, наголошуючи на тому, що про
позиції, надіслані Київською міською радою, затверджені не радою, а зібранням депутатів Київради.

Народний депутат України і депутат Київради М. Грабар спростував висловлене попереднє тверд
ження тим, що 20 листопада 1997 року відбулася сесія міської ради, в якій взяло участь 47 депутатів.
За внесену пропозицію щодо утворення виборчих округів проголосував 41 депутат, що підтверджено
протоколом лічильної комісії, яка вела підрахунок голосів при голосуванні.

Було також проінформовано Центральну виборчу комісію, що надіслані на її адресу пропозиції Київ
ради про утворення виборчих округів готувалися робочою групою, до якої входили депутати міської
ради. Напрацьований матеріал погоджувався з районними у місті радами, районними державними адмі
ністраціями м. Києва. Це була плідна праця цілої групи людей і фахівців, а не здобуток однієї людини.

Центральна виборча комісія, керуючись положеннями статті 7 Закону України «Про вибори народ
них депутатів України» взяла за основу пропозиції Київської міської ради від 20 листопада 1997 року.

Таким чином, на засіданнях 26 і 27 листопада 1997 року в результаті розгляду пропозицій Верхов
ної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад та з
урахуванням звернень окремих народних депутатів України, політичних партій, громадських органі
зацій, громадян України щодо утворення одномандатних виборчих округів по виборах народних де
путатів України була прийнята відповідна постанова Центральної виборчої комісії.

У свою чергу окружні виборчі комісії, утворені відповідно до частини шостої статті 10 Закону Ук
раїни «Про вибори народних депутатів України» рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, обласних і Севастопольської міської рад, а в місті Києві – постановою Центральної виборчої
комісії, оскільки міська рада в установлений Законом про вибори строк не змогла вирішити це питан
ня, утворили виборчі дільниці для проведення голосування і підрахунку голосів на територіях відпо
відних одномандатних виборчих округів.

Проте на цьому етапі проблеми навколо одномандатних виборчих округів не вичерпалися. Після
складання списків виборців виконавчими органами відповідних сільських, селищних, міських, район
них у містах рад з’ясувалося, що в 33 виборчих округах кількість виборців виходила за межі 10 відсот
кового відхилення від орієнтовної кількості, встановленої Центральною виборчою комісією.

Крім того, у деяких виборчих округах кількість виборців збільшилася за рахунок осіб, які за виро
ком суду перебувають у місцях позбавлення волі. Відомо, що Рішенням Конституційного Суду Ук
раїни від 26 лютого 1998 року норма Закону щодо зупинення виборчого права для цієї категорії гро
мадян визнана неконституційною. Лише за рахунок цього загальне число виборців по Україні збільши
лося майже на 200 тисяч.

Такі порушення Закону щодо відхилення від орієнтовної кількості виборців у окрузі могли при
звести до визнання виборів недійсними в окремих виборчих округах.

З метою запобігання такому розвитку подій Центральна виборча комісія звернулася до Верховної
Ради України з пропозицією про внесення змін до Закону про вибори, у якій йшлося про те, щоб
частину четверту статті 7 цього Закону щодо недопустимості перевищення межі відхилення кількості
виборців у виборчому окрузі більш ніж на 10 відсотків доповнити словами «як правило».

Лише 24 березня 1998 року Верховною Радою України було прийнято Закон про внесення зазна
чених змін, який набрав чинності напередодні виборів після його опублікування в газеті «Голос Ук
раїни» 28 березня 1998 року. Таким чином була відведена загроза визнання недійсними виборів на
родних депутатів у 32 виборчих округах, у яких норма відхилення після уточнення списків на день
виборів складала понад 10 відсотків. Загалом з початку складання списків виборців та їх перевірки
аж до дня виборів відхилення понад встановлену на той час Законом межу спостерігалося в 46 одно
мандатних виборчих округах, або кожному п’ятому.

Для більш повного уявлення про одномандатні виборчі округи подаються картисхеми їх меж в
адміністративнотериторіальних одиницях, а також відомості про їх склад, центри, кількість виборців
та інші статистичні дані щодо виборчого процесу в одномандатних виборчих округах.
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Відомості про динаміку зміни кількості виборців
у ході виборчого процесу в межах регіонів

Табл. 1
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Зміни в кількісному складі виборців та їх активності під час голосування на виборах народних
депутатів України 29.03. 98р. в порівнянні з виборами 27.03. 94р. у межах регіонів

Табл. 2
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Карти�схеми
ОДНОМАНДАТНИХ ВИБОРЧИХ ОКРУГІВ,

ЇХ НУМЕРАЦІЯ, ЦЕНТРИ, ТЕРИТОРІАЛЬНІ МЕЖІ

ТА КІЛЬКІСТЬ ВИБОРЦІВ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ,

ОБЛАСТЯХ, МІСТАХ КИЄВІ ТА СЕВАСТОПОЛІ НА ВИБОРАХ

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ 29 БЕРЕЗНЯ 1998 РОКУ
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Виборчий округ №1 (центр – м. Сімферополь, Центральна районна рада). Залізничний та Цент
ральний райони м. Сімферополя – 160,0 тис.виборців.

Виборчий округ №2 (центр – м. Сімферополь, Київська районна рада). Київський район м. Сім
ферополя, Сімферопольський район (населені пункти Молодіжненської селищ
ної, Добрівської, Донської, Мазанської, Урожайнівської та Трудівської сіль
ських рад) – 156,4 тис. виборців.

Виборчий округ №3 (центр – м. Джанкой). Місто Джанкой, райони Джанкойський, Совєтський
та Нижньогірський (населені пункти Нижньогірської селищної, Ізобільненсь
кої, Зоркінської, Листвинської, Михайлівської, Омелянівської, Пшеничненсь
кої, Уварівської, Чкаловської, Якимівської сільських рад) – 156,7 тис. виборців.

Виборчий округ №4 (центр – м. Євпаторія). Міста: Євпаторія та Саки, населені пункти Євпаторійсь
кої міської ради,Сакський район (населені пункти Новофедорівської селищної,
Вересаєвської, Веселівської, Виноградівської, Воробйовської,  Добрушинської,
Кольцовської, Ліснівської, Молочненської, Охотниківської, Ромашкінської, Сто
впівської, Суворовської, Уютненської сільських рад) – 155,1 тис. виборців.

Виборчий округ №5 (центр – м. Керч). Місто Керч, Ленінський район – 187,7 тис. виборців.

Виборчий округ №6 (центр – м. Феодосія). Міста: Феодосія, Судак та населені пункти Феодосійсь
кої і Судацької міських рад, Кіровський район – 165,3 тис. виборців.

Виборчий округ №7 (центр – м. Ялта). Міста: Алушта, Ялта та населені пункти Алуштинської і
Ялтинської міських рад – 160,0 тис. виборців.

Виборчий округ №8 (центр – смт Красногвардійське). Райони: Білогірський, Красногвардійський,
Нижньогірський (за винятком території, що входить до виборчого округу №
3), Сакський (населені пункти Геройської, Зернівської, Крайненської, Кримсь
кої, Митяївської, Сизівської сільських рад) – 157,2 тис. виборців.

Виборчий округ №9 (центр – м.  Красноперекопськ). Міста: Армянськ та Красноперекопськ, на
селені пункти Армянської міської ради. Райони: Красноперекопський,
Першотравневий, Роздольненський, Чорноморський – 156,9 тис.виборців.

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

в. о. № 1
в. о. № 2

в. о. № 7в. о. № 10

в. о. № 6

в. о. № 8

в. о. № 5
в. о. № 4

в. о. № 3
в. о. № 9

Сімферополь
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Виборчий округ №11 (центр – м. Вінниця, Ленінська районна рада). Райони: Ленінський м. Він
ниці (північно–західна частина району від річки Південний Буг по вулицях
Соборній, Пирогова), Вінницький – 170,3 тис.виборців.

Виборчий округ №12 (центр – м. Вінниця, Замостянська районна рада). Райони: Замостянський,
Ленінський (за винятком території, що входить до виборчого округу № 11),
Староміський – 171,0 тис.виборців.

Виборчий округ №13 (центр – м.  Калинівка). Місто Хмільник, райони: Калинівський, Козятинсь
кий, Хмільницький – 165,7 тис. виборців.

Виборчий округ №14 (центр – м. Жмеринка). Місто Жмеринка, райони: Барський, Жмеринський,
Літинський, Мурованокуриловецький – 183,0 тис. виборців.

Виборчий округ №15 (центр – м. Іллінці). Райони: Іллінецький, Липовецький, Немирівський, Ора
тівський, Погребищенський, Тиврівський (населені пункти Гніванської міської,
Довгополівської, Марківської, Пилявської, Селищенської, Тростянецької,
Шендерівської, Яришівської сільських рад) – 185,9 тис. виборців.

Виборчий округ №16 (центр – м. Тульчин). Райони: Гайсинський, Теплицький, Тростянецький,
Тульчинський – 181,6 тис. виборців.

Виборчий округ №17 (центр – смт Крижопіль) Райони: Бершадський, Крижопільський, Піщансь
кий, Чечельницький, Ямпільський – 172,9 тис. виборців.

Виборчий округ №18 (центр – м. Шаргород). Місто МогилівПодільський, райони: МогилівПоділь
ський, Тиврівський (за винятком населених пунктів, що входять до виборчого ок
ругу № 15), Томашпільський, Чернівецький, Шаргородський – 186,0  тис. виборців.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

в. о. № 15

в. о. № 13

в. о. № 14

в. о. № 18
в. о. № 16

в. о. № 17

в. о. № 11

в. о. № 12
Вінниця

Виборчий округ №10 (центр – м.  Сімферополь, Сімферопольська районна рада). Райони: Бахчи
сарайський, Сакський (за винятком територій, що входить до виборчих округів
№ 4 та № 8), Сімферопольський (за винятком території,  що входить до вибор
чого округу № 2) – 160,8 тис. виборців.
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Виборчий округ №19 (центр – м. Володимир=Волинський). Міста: Володимир–Волинський, Но
воволинськ, райони: ВолодимирВолинський, Іваничівський, Любомльський,
Турійський (населені пункти Гайківської та Мокрецької сільських рад)
– 154,1 тис. виборців.

Виборчий округ №20 (центр – м. Горохів). Місто Луцьк (вул.Ванди Василевської, Весела, Весняна,
Далека, Дачна, Довженка, Корнійчука, Коротченка, Корольова, Комка, Крушель
ницької,Ланду, Молодогвардійська, Нова, Овочева, Ольги Бесараб, Олени Телі
ги, Олега Ольжича, Олександра Невського, Полонківська, Польова, Рахманіно
ва, Ранкова, Рильського, Свердлова, Стрельникова, Спортивна, Трудова, Тупо
лєва, Театральна, залізнична станція Гнідава, бурякопункт), райони: Горохівсь
кий, Локачинський, Луцький, Рожищенський, Турійський (за винятком населе
них пунктів, що входять до виборчого округу № 19), – 154,1 тис. виборців.

Виборчий округ №21 (центр – м. Ковель). Місто Ковель, райони: Ковельський, Ратнівський, Ста
ровижівський, Шацький – 155,7 тис. виборців.

Виборчий округ №22 (центр – м. Луцьк). Місто  Луцьк (за винятком території, що входить  до вибор
чого округу № 20), – 155,6 тис. виборців.

Виборчий округ №23 (центр – смт Маневичі) Райони: КаміньКаширський, Ківерцівський, Любе
шівський і Маневицький – 154,2 тис. виборців.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

в. о. № 21 в. о. № 23

в. о. № 19

в. о. № 20

в. о. № 22

Луцьк
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Виборчий округ №24 (центр – м. Дніпропетровськ, Амур=Нижньодніпровська районна рада). Райо
ни м. Дніпропетровська: АмурНижньодніпровський і Ленінський (житлові
масиви Кайдаки, Червоний камінь, Комунар, Парус) – 171,9 тис.виборців.

Виборчий округ №25 (центр – м. Дніпропетровськ, Жовтнева районна рада). Райони м. Дніпро
петровська: Бабушкінський (за винятком території, що входить до виборчого
округу № 27), Жовтневий (за винятком території, що входить до виборчого
округу № 27), та Кіровський – 173,3 тис. виборців.

Виборчий округ №26 (центр – м. Дніпропетровськ, Індустріальна районна рада). Райони  м. Дніпро
петровська: Індустріальний та Самарський – 177,6 тис. виборців.

Виборчий округ №27 (центр – м. Дніпропетровськ, Бабушкінська районна рада). Райони м. Дніп
ропетровська: Бабушкінський (південна частина району по межі з Красногвар
дійським, Кіровським районами, Запорізьким шосе, (парна сторона) та по межі
з Жовтневим районом), Жовтневий (житлові масиви Мандриківський, Пере
моги, Сокіл, провулки, що прилягають до цих масивів) – 170,8 тис. виборців.

Виборчий округ №28 (центр – м. Дніпропетровськ, Ленінська районна рада). Райони м. Дніпропет
ровська: Красногвардійський, Ленінський (за винятком території, що входить
до виборчого округу №  24), Дніпропетровський район (населені пункти Горьків
ської, Миколаївської і Орджонікідзевської сільських рад) – 179,2 тис. виборців.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

в. о. № 30

в. о. № 34

в. о. № 38

в. о. № 32

в. о. № 31
в. о. № 33

в. о. № 37

в. о. № 35

в. о. № 29

в. о. № 40

в. о. № 36

в. о. № 39
Дніпропетровськ

в. о. № 25

в. о. № 26

в. о. № 28

в. о. № 24 в. о. № 27

в. о. № 25

м. Дніпропетровськ
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Виборчий округ №29 (центр – м. Дніпродзержинськ, Дніпровська районна рада). Дніпровський
район м. Дніпродзержинська, м.  Вільногірськ, Райони: Верходніпровський і
П’ятихатський (за винятком території, що входить до виборчого округу
№ 34), Криничанський (населені пункти Аулівської селищної ради) – 166,1 тис.
виборців.

Виборчий округ №30 (центр – м. Дніпродзержинськ, Заводська районна рада). Райони м. Дніпро
дзержинська: Баглійський (з населеними пунктами, підпорядкованими район
ній раді) і Заводський, Петриківський район – 163,7 тис. виборців.

Виборчий округ №31 (центр – м. Кривий Ріг, Жовтнева районна рада). Райони м. Кривого Рогу:
Довгинцівський, (мікрорайони Східний1, Східний2, Східний3), Жовтневий,
Саксаганський (мікрорайони Гірницький, Сонячний, бульвар Вечірній і
вул. Корнійчука) – 172,5 тис. виборців.

Виборчий округ №32 (центр – м. Кривий Ріг, Довгинцівська районна рада). Райони м. Кривого
Рогу: Довгинцівський (за винятком території, що входить до виборчого округу
№ 31), Саксаганський (за винятком території, що входить до виборчого окру
гу № 31), ЦентральноМіський (північна частина з межею по просп, Миру, ву
лицях Кобилянської, Пушкіна, Харитонова і Купріна) та селище Авангард
Криворізької міської ради – 168,4 тис. виборців.

Виборчий округ №33 (центр – м. Кривий Ріг, Дзержинська районна рада). Райони м. Кривого Рогу:
Дзержинський, Інгулецький з населеними пунктами, підпорядкованими район
ній раді, ЦентральноМіський (за винятком території, що входить до виборчо
го округу № 32), с. Степне Криворізької міської ради – 172,6 тис. виборців.

Виборчий округ №34 (центр – м.  Жовті Води). Місто Жовті Води (з населеним пунктом, підпорядко
ваним міській раді), Тернівський район м.  Кривого Рогу (селища Гірницьке, Ко
ломойцево, села Тернуватий Кут і Новоіванівка Криворізької міської ради), райо
ни Криворізький (населені пункти Орджонікідзевської та Червоненської сільських
рад), П’ятихатський (населені пункти П’ятихатської міської, БогданоНадеждів
ської, Грушуватської, Івашинівської, Мар’янівської і Саврівської сільських рад),
Софіївський (населені пункти Девладівської, Запорізької, Мар’єДмитрівської,
ОрдоВасилівської, Першотравенської сільських рад) – 167,8 тис. виборців.

Виборчий округ №35 (центр – м.  Нікополь). Міста Марганець (з населеними пунктами, підпо
рядкованими міській раді), та Нікополь, Нікопольський район (населені
пункти Червоногригорівської селищної та Придніпровської сільської рад)
– 169,3 тис. виборців.

Виборчий округ №36 (центр – м. Павлоград). Міста: Павлоград і Тернівка з населеним пунктом,
підпорядкованим Тернівській міській раді, райони: Павлоградський, Синель
никівський (населені пункти Іларіонівської і Роздорської селищних, Вільнянсь
кої, Дерезуватської, Зайцівської, Кислянської, Майської, Писарівської
сільських рад), Юр’ївський – 174,3 виборців.

Виборчий округ №37 (центр – м. Апостолове). Місто Орджонікідзе з населеними пунктами, підпо
рядкованими Орджонікідзевській міській раді, райони: Апостолівський і Кри
ворізький (за винятком території, що входить до виборчого округу № 34), Со
фіївський (за винятком території, що входить  до виборчого округу № 34), Ши
роківський – 163,7 тис. виборців.

Виборчий округ №38 (центр – м. Новомосковськ). Місто Новомосковськ, райони: Новомосковсь
кий, Магдалинівський, Царичанський – 174,7 тис. виборців.

Виборчий округ №39 (центр – смт Покровське). Міста: Першотравенськ та Синельникове, райони: Василь
ківський, Межівський, Петропавлівський, Покровський, Синельниківський (за ви
нятком території, що входить до виборчого округу № 36), – 178,9 тис. виборців.

Виборчий округ №40 (центр – смт Солоне). Райони: Дніпропетровський (за винятком території, вклю
ченої до виборчого округу № 28), Нікопольський (за винятком території, включе
ної до виборчого округу № 35), Криничанський (за винятком території, включе
ної до виборчого округу № 29), Солонянський, Томаківський – 178,4 тис. виборців.
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Виборчий округ №41 (центр – м. Донецьк, Будьоннівська районна рада). Райони м.  Донецька: Бу
дьоннівський, Пролетарський і населені пункти Будьоннівської і Пролетарсь
кої районних рад – 155,3 тис. виборців.

Виборчий округ №42 (центр – м. Донецьк, Ворошиловська районна рада). Райони м.  Донецька:
Ворошиловський, Калінінський – 154,2 тис. виборців.

Виборчий округ №43 (центр – м. Донецьк, Київська районна рада). Райони м.  Донецька: Київсь
кий і Куйбишевський (мікрорайони Гірник, Азотний, заводу гумовохімічних
виробів, Жовтневе, Застанційний, Північний, Грабарі, Магістральний (за ви
нятком селища Кіровське) – 155,0 тис. виборців.

Виборчий округ №44 (центр – м.  Донецьк, Петровська районна рада). Райони м.  Донецька: Кіров
ський (за винятком території, що входить до виборчого округу № 45), Пет
ровський – 154,5 тис. виборців.

Виборчий округ №45 (центр – м. Донецьк, Ленінська районна рада). Райони м.  Донецька: Кіровсь
кий (мікрорайони Широкий, Мирний, Сонячний, селища: коксохімзаводу,
підприємства електричних мереж «Донбасенерго», жилкопу, Кіровське), Куй
бишевський (мікрорайони Червоний Орач, Жовтневий, Деревообробного ком
бінату), Ленінський – 154,5 тис. виборців.

Виборчий округ №46 (центр – м. Артемівськ). Міста: Артемівськ, Красний Лиман з населеними пункта
ми Артемівської, Краснолиманської міських рад, Артемівський район (за ви
нятком територій, що входять до виборчого округу № 47), Краснолиманський
район – 171,2 тис. виборців.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

в. о. № 43

в. о. № 42

в. о. № 45
в. о. № 44

в. о. № 41

в. о. № 46

в. о. № 58 в. о. № 52

в. о. № 49 в. о. № 51 в. о. № 47

в. о. № 48
в. о. № 50

в. о. № 57

в. о. № 61

в. о. № 62
в. о. № 63

в. о. № 56

в. о. № 55

в. о. № 54
в. о. № 53

в. о. № 60
в. о. № 59

Донецьк

м. Донецьк
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Виборчий округ №47 (центр – м. Горлівка, Калінінська районна рада). Райони м. Горлівки:
Калінінський, Микитівський (населені пункти Гольмівської, Зайцівської се
лищних рад), житловий масив Микитівка (ліворуч від залізниці, за винятком
території, що входить до виборчого округу № 48), Артемівський район (насе
лені пункти Луганської селищної, Зайцівської, Кодемської, Комунівської, Но
вогригорівської, Новолуганської сільських рад); м. Дебальцеве з населеними
пунктами Дебальцевської міської ради – 159,8 тис. виборців.

Виборчий округ №48 (центр – м. Горлівка, Центрально=Міська районна рада). Райони м. Гор
лівки: ЦентральноМіський, Микитівський (праворуч від залізниці) та те
риторія житломасиву Микитівка (ліворуч від залізниці, обмежена вул. Ар
темівське шосе, буд. 179 по непарній і буд.  276 по парній стороні,  заліз
ничною магістраллю та межами з Калінінським районом)
– 155,2 тис. виборців.

Виборчий округ №49 (центр – м.  Добропілля). Міста: Добропілля, Димитров, Красноармійськ, на
селені пункти Добропільської, Димитрівської, Красноармійської міських рад
та Добропільський район  – 170,6 тис. виборців.

Виборчий округ №50 (центр – м. Єнакієве). Міста: Єнакієве, Жданівка, Кіровське, населені пункти
Єнакієвської, Жданівської міських рад – 159,3 тис. виборців.

Виборчий округ №51 (центр – м. Костянтинівка). Міста: Костянтинівка, Дружківка, населені пун
кти Дружківської міської ради, Костянтинівський район – 154,1 тис. виборців.

Виборчий округ №52 (центр – м. Краматорськ). Місто Краматорськ і населені пункти Краматорсь
кої міської ради – 168,0 тис. виборців.

Виборчий округ №53 (центр – м.  Макіївка, Гірницька районна рада). Райони м. Макіївки: Гірниць
кий, Совєтський, ЦентральноМіський (мікрорайон Сонячний і територія від
вулиці Театральної, по вулиці Островського до вулиці ім. Глазунова і балки
СухаКалиново) – 166,2 тис. виборців.

Виборчий округ №54 (центр – м.  Макіївка, Центрально=Міська районна рада). Райони м. Макіїв
ки: ЦентральноМіський (за винятком території, що входить до виборчого ок
ругу № 53), Кіровський, Червоногвардійський – 164,9 тис. виборців.

Виборчий округ №55 (центр – м.  Маріуполь, Жовтнева районна рада). Райони м. Маріуполя: Жовтневий
(за винятком території, що входить до виборчого округу № 56),  Іллічівський (за
винятком територій, що входять до виборчого округу № 63) – 184,1 тис. виборців.

Виборчий округ №56 (центр – м.  Маріуполь, Орджонікідзевська районна рада). Райони м.  Маріу
поля: Орджонікідзевський, Приморський, Жовтневий (правий берег по
вул. Кальчанській, проспекту Металургів, вулицях Шевченка, Гречеській,
Георгіївській, проспектах Нахімова, Леніна, Будівельників, вул. Бахчиванжі
до проспекту Нахімова) – 179,3 тис. виборців.

Виборчий округ №57 (центр – м. Селидове). Міста: Дзержинськ, Новогродівка, Селидове (населені
пункти Дзержинської, Селидівської міських рад), райони: Красноармійський,
Ясинуватський (за винятком території, що входить до виборчого округу № 61),
– 175,5 тис. виборців.

Виборчий округ №58 (центр – м.  Слов’янськ). Місто Слов’янськ, населені пункти Слов’янської
міської ради, райони: Олександрівський, Слов’янський – 157,9 тис. виборців.

Виборчий округ №59 (центр – м.  Сніжне). Міста: Сніжне, Торез, населені пункти Сніжнянської,
Торезької міських рад, Шахтарський район (за винятком населених пунктів,
що входять до виборчого округу № 60) – 160,2 тис. виборців.

Виборчий округ №60 (центр – м.  Харцизьк). Міста: Харцизьк, Шахтарськ, населені пункти Хар
цизької, Шахтарської міських рад, Шахтарський район (населені пункти Зо
лотарівської сільської ради та селище Зачатівка) – 154,2 тис. виборців.

Виборчий округ №61 (центр – м.  Мар’їнка). Міста: Авдіївка, Ясинувата, райони: Мар’їнський, Вели
коновосілківський (за винятком Євгенівської сільської ради), Ясинуватський
(населені пункти Орлівської, Первомайської сільських рад) – 171,5 тис. виборців.
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Виборчий округ №62 (центр – м.  Волноваха). Міста: Вугледар, Докучаєвськ, с.  Ясне Докучаєвсь
кої міської ради, райони: Великоновосілківський (Євгенівська сільська рада),
Волноваський, Володарський, Першотравневий – 154,0 тис. виборців.

Виборчий округ №63 (центр – смт Старобешеве). Місто Маріуполь (населені пункти Сартанської,
Талаківської селищних рад), райони: Амвросіївський, Новоазовський, Старо
бешівський, Тельмановський – 154,8 тис. виборців.

Виборчий округ №64 (центр – м. Житомир). Місто Житомир (за винятком території, що входить
до виборчого округу № 69) – 188,1 тис. виборців.

Виборчий округ №65 (центр – м. Бердичів). Місто Бердичів, райони: Андрушівський, Бердичів
ський, Попільнянський, Ружинський – 185,3 тис. виборців.

Виборчий округ №66 (центр – м. Коростень). Місто Коростень, райони: Коростенський, Лугинсь
кий, Народицький, Овруцький – 162,3 тис. виборців.

Виборчий округ №67 (центр – м. Новоград=Волинський). Місто НовоградВолинський, райони:
Баранівський, Ємільчинський, НовоградВолинський, Олевський
– 187,4 тис. виборців.

Виборчий округ №68 (центр – м. Малин). Райони: Брусилівський, ВолодарськоВолинський, Корос
тишівський, Малинський, Радомишльський, Черняхівський – 183,4 тис. виборців.

Виборчий округ №69 (центр – смт Чуднів). Місто Житомир (мікрорайони Богунія, Крошня, Соко
лова Гора), райони: Дзержинський, Житомирський, Любарський, Червоно
армійський, Чуднівський – 186,7 тис. виборців.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

в. о № 66

в. о № 67

в. о № 68

в. о № 64

в. о № 69

в. о № 65

Житомир
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Виборчий округ №70 (центр – м.  Ужгород). Місто Ужгород, райони: Великоберезнянський, Пере
чинський, Ужгородський (населені пункти Середнянської селищної, Бара
нинської, Великолазівської, Глибоцької, Дубрівської, Ірлявської, Кам’яниць
кої, Киблярівської, Корітнянської, Невицької, Оноківської, Пацканівської,
Сторожницької, Тарновецької, Холмецької, Холмківської, Худлівської, Яроць
кої сільських рад) – 166,5  тис. виборців.

Виборчий округ №71 (центр – м.  Мукачеве). Місто Мукачеве, райони: Воловецький, Мукачівський
(населені пункти Кольчинської, Чинадіївської селищних, Бобовищенської, Ве
ликолучківської, Верхньовизницької, Горондівської, Жуківської, Зняцівської,
Івановецької, Кальницької, Копиновецької, Ключарківської, Лавківської,
Лхівської, Новодавидківської, Обавської, Павшинської, Пузняковецької, Рако
шинської, Страбичівської сільських рад), Свалявський – 167,7  тис. виборців.

Виборчий округ №72 (центр – м.  Берегове). Райони: Берегівський, Виноградівський  (населені пунк
ти Вилоцької селищної, Великопаладської, Дяківської, Матіївської, Новоселиць
кої, Новосільської, Перехрестівської, Петрівської, Сасівської, Теківської, Хижансь
кої, Чепівської, Чернянської, Чорнотисівської, Шаланківської сільських рад),  Му
качівський (населені пункти Дерценської, Жнятинської, Сернянської, Чомонинсь
кої, Форношської сільських рад), Тячівський (населені пункти Тячівської міської,
Солотвинської, Тересвянської селищних, Бедевлянської, Біловарської, Вонігівсь
кої, Грушівської, Добрянської, Кривської, Лазівської, Новобарівської, Руськополів
ської сільських рад), Ужгородський (за винятком населених пунктів, що входять
до виборчого  округу № 70), Хустський  (населені пункти Вишківської селищної,
Велятинської, Кривської сільських рад) – 178,0  тис. виборців.

Виборчий округ №73 (центр – м. Іршава). Райони: Іршавський, Міжгірський, Мукачівський (за ви
нятком населених пунктів, що входять до виборчих округів №№ 71, 72), Ви
ноградівський (за винятком населених пунктів, що входять до виборчого ок
ругу № 72), – 162,2 тис. виборців.

Виборчий округ №74 (центр – м. Хуст). Райони: Рахівський, Тячівський (за винятком населених
пунктів, що входять до виборчого округу № 72), Хустський (за винятком насе
лених пунктів, що входять до виборчого округу № 72), – 182,3  тис. виборців.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

в. о. № 70

Ужгород
в. о. № 71

в. о. № 73

в. о. № 72

в. о. № 74
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Виборчий округ №75 (центр – м. Запоріжжя, Комунарська районна рада). Райони м. Запоріжжя:
Комунарський, Жовтневий – 177,3 тис. виборців.

Виборчий округ №76 (центр – м. Запоріжжя, Ленінська районна рада). Райони м. Запоріжжя: Ле
нінський і Хортицький (північна частина району, обмежена залізничною ко
лією, вулицею Новобудов, проспектом Ювілейним, вулицями Гудименка і Во
ронезькою вздовж балки до річки Дніпра) – 172,0 тис. виборців.

Виборчий округ №77 (центр – м. Запоріжжя, Орджонікідзевська районна рада). Райони м.  Запоріж
жя: Орджонікідзевський, Хортицький (за винятком території, що входить до ви
борчого округу № 76), Заводський (східна частина району, яка відокремлена
Діагональним шосе, Маркусовою балкою і далі вулицями Молодіжною, Вроц
лавською, Алмазною, Республіканською до річки Дніпра) – 164,4 тис. виборців.

Виборчий округ №78 (центр – м. Запоріжжя, Шевченківська районна рада). Райони м.  Запоріжжя:
Заводський (за винятком території, що входить до виборчого округу № 77), і
Шевченківський – 165,2 тис. виборців.

Виборчий округ №79 (центр – м. Бердянськ). Місто Бердянськ, райони Бердянський, Куйбишевсь
кий, Розівський, Чернігівський – 185,2 тис. виборців.

Виборчий округ №80 (центр – м. Василівка). Місто Енергодар, райони Василівський, Великобіло
зерський, Кам’янськоДніпровський, Оріхівський – 183,9  тис. виборців.

Виборчий округ №81 (центр – м. Мелітополь). Місто Мелітополь, Мелітопольський район
– 175,6 тис. виборців.

Виборчий округ №82 (центр – смт Михайлівка). Місто Токмак, райони Веселівський, Михайлів
ський, Приазовський, Приморський, Токмацький, Якимівський – 182,8  тис.
виборців.

Виборчий округ №83 (центр – м. Пологи ). Райони – Вільнянський, Гуляйпільський, Запорізький,
Новомиколаївський, Пологівський – 166,6  тис. виборців.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

в. о. № 83

в. о. № 80

в. о. № 81

в. о. № 82

в. о. № 79

Запоріжжя

в. о. № 76 в. о. № 79

в. о. № 78

в. о. № 75

м. Запоріжжя
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Виборчий округ №84 (центр –  м. Івано=Франківськ ).  Місто ІваноФранківськ  – 184,9 тис. виборців.

Виборчий округ №85 (центр – м. Калуш). Місто Калуш, райони: Калуський, Рогатинський, Тис
меницький (населені пункти Лисецької селищної, Березівської, Братковець
кої, Драгомирчанської, Загвіздянської, Липівської,  Майданської, Марковець
кої, Новокривотульської, Павлівської, Підліської, Посіцької, Радчанської,
Рибненської, Слобідської, Старокривотульської, Старолисецької, Стебниць
кої, Хом’яківської, Черніївської, Чорнолізької, Чукалівської сільських рад)
– 171,0 тис. виборців.

Виборчий округ №86 (центр – м. Коломия). Місто Коломия, райони: Коломийський, Снятинський
– 179,8 тис. виборців.

Виборчий округ №87 (центр – м. Галич). Райони: Галицький, Городенківський, Тисменицький (за
винятком населених пунктів, що входять до виборчого округу № 85), Тлумаць
кий – 168,7 тис. виборців.

Виборчий округ №88 (центр – м. Долина). Місто Болехів, райони: Богородчанський, Долинський,
Рожнятівський – 169,6 тис. виборців.

Виборчий округ №89 (центр – м. Надвірна ). Місто Яремча, райони: Верховинський, Косівський,
Надвірнянський – 184,8 тис. виборців.

ІВАНО�ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

в. о. № 85

в. о. № 88

в. о. № 89

в. о. № 86

в. о. № 87

Івано�Франківськ

в. о. № 84



РОЗДІЛ 10. ОДНОМАНДАТНІ ВИБОРЧІ ОКРУГИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

111

Виборчий округ №90 (центр – м. Біла Церква ). Місто Біла Церква, Білоцерківський район (насе
лені пункти Узинської міської, Терезинської  селищної, Василівської, Вільно
тарасівської,  Глушківської,  Іванівської, Йосипівської, Коженицької, Макіїв
ської, Малоантонівської, Михайлівської, ОлійниковоСлобідської, Острійків
ської, Піщанської, Поправської, Розаліївської, Сухоліської, Тарасівської, То
милівської, Храпачівської, Шкарівської сільських рад) – 172,3 тис. виборців.

Виборчий округ №91 (центр – смт Володарка). Місто Фастів, райони: Білоцерківський (за винят
ком населених пунктів, що входять до виборчого округу № 90), Володарський,
Сквирський, Тетіївський, Фастівський – 164,5 тис. виборців.

Виборчий округ №92 (центр – м. Миронівка). Місто Ржищів, райони: Богуславський, Кагарлиць
кий (населені пункти БаликоЩучинської, Великоприцьківської, Кузьминець
кої, Півецької, Яблунівської сільських рад), Миронівський, Рокитнянський,
Ставищенський, Таращанський – 157,7 тис. виборців.

Виборчий округ №93 (центр – м. Васильків, міська рада). Місто Васильків, райони: Васильківсь
кий, Кагарлицький (за винятком населених пунктів, що входять до виборчого
округу № 92), Обухівський – 171,5 тис. виборців.

Виборчий округ №94 (центр – м. Київ, Києво=Святошинська районна рада). Місто Ірпінь (з насе
леними пунктами Ірпінської міської ради), КиєвоСвятошинський район
– 181,4 тис. виборців.

Виборчий округ №95 (центр – смт Іванків ). Місто Славутич, райони: Бородянський, Вишгородсь
кий, Іванківський, Макарівський, Поліський – 188,0 тис. виборців.

Виборчий округ №96 (центр –  м. Бровари, міська рада). Міста: Березань, Бровари, райони: Бари
шівський, Броварський – 169,1 тис. виборців.

Виборчий округ №97 (центр – м. Бориспіль, міська рада).  Місто Бориспіль (з населеними пунктами
Бориспільської міської ради),ПереяславХмельницький, райони: Бориспільсь
кий, Згурівський, ПереяславХмельницький, Яготинський – 186,5 тис. виборців.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

в. о. № 95

в. о. № 96

в. о. № 94

в. о. № 97в. о. № 93

в. о. № 91
в. о. № 92

Київ

в. о. № 90
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Виборчий округ №98 (центр – м. Кіровоград). Місто Кіровоград (за винятком території, що вхо
дить до виборчого округу № 99), – 187,5 тис. виборців.

Виборчий округ №99 (центр – м. Новоукраїнка). Місто Кіровоград (мікрорайони Стара Балашів
ка, Солодка Балка, правобережна частина мікрорайону Лелеківський, се
лище Нове Кіровоградської міської ради), райони: Бобринецький, Кам
паніївський, Кіровоградський, Маловисківський, Новоукраїнський, Усти
мівський – 186,8 тис. виборців.

Виборчий округ №100(центр – смт Голованівськ). Райони: Вільшанський, Гайворонський, Голо
ванівський, Добровеличківський Новоархангельський, Ульяновський
– 166,1 тис. виборців.

Виборчий округ №101(центр – м. Знам’янка ). Міста: Знам’янка, Світловодськ, райони: Знам’янсь
кий, Новомиргородський, Олександрівський, Онуфріївський, Світловодський
– 188,0 тис. виборців.

Виборчий округ №102(центр – м. Олександрія). Місто Олександрія, райони: Долинський, Новго
родківський, Олександрійський, Петрівський – 185,8 тис. виборців.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

в. о. № 101

в. о. № 100

в. о. № 99

в. о. № 102

в. о. № 98

Кіровоград
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Виборчий округ №103(центр – м. Луганськ, Артемівська районна рада). Райони м. Луганська: Арте
мівський (населені пункти Олександрівської міської ради, смт Ювілейне, підпо
рядковані районній раді), Жовтневий (вулиці Лісоєва, Полюсна, Кутузова, То
лощука, Садова, Пєшкова, Сергєєва, Сєрова, Панфілова, Мочалова, Радіщева,
Ульянова, Нестерова, Герцена, Земнухова, Колєснікова, Менжинского1, Мен
жинского2, Курганна, Бабушкіна, Суворова, проїзд Менжинського, провулки
Артеківський, Бабушкіна), Кам’янобрідський – 164,6 тис. виборців.

Виборчий округ №104(центр – м. Луганськ, Жовтнева районна рада). Жовтневий район м. Лугансь
ка (за винятком території, що входить до виборчого округу № 103), м. Щастя,
підпорядковане Жовтневій районній раді – 170,9 тис.  виборців.

Виборчий округ №105(центр – м. Алчевськ). Міста Алчевськ, Брянка (населені пункти Брянківської
міської ради), м. Алмазна Стаханівської міської ради – 156,7 тис. виборців.

Виборчий округ №106(центр – м. Луганськ, Ленінська районна рада).  Ленінський район м. Лугансь
ка, м. Краснодон з населеними пунктами, підпорядкованими Краснодонській
міській раді (за винятком населених пунктів, що входять до виборчого округу
№ 109), Краснодонський район – 187,7 тис. виборців.

Виборчий округ №107(центр – м. Красний Луч). Місто Красний Луч, населені пункти Краснолуцької міської
ради (за винятком м.  Петровське), Перевальський район – 184,3  тис.  виборців.

Виборчий округ №108(центр – м. Лисичанськ). Місто Лисичанськ, населені пункти Лисичанської
міської ради, м. Кіровськ, населені пункти Кіровської міської ради, Попаснян
ський район – 187,9 тис. виборців.

Виборчий округ №109(центр – м. Антрацит). Місто Антрацит, населені пункти Антрацитівської
міської ради, смт Краснодон Краснодонської міської ради та с. Світличне
Краснодонської селищної ради, м. Петровське Краснолуцької міської ради,
райони: Антрацитівський, Лутугинський – 187,5  тис. виборців.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

в. о. № 113

в. о. № 112

в. о. № 111

в. о. № 108
в. о. № 114

в. о. № 104
в. о. № 103

в. о. № 106

в. о. № 109

Луганськ

в. о. № 105

в. о. № 107 в. о. № 110



Парламент України: ВИБОРИ – 98

114

Виборчий округ №110(центр – м. Свердловськ).  Місто Свердловськ, населені пункти Свердловсь
кої міської ради, м. Ровеньки, населені пункти Ровеньківської міської ради
– 180,6  тис. виборців.

Виборчий округ №111(центр – м. Сєвєродонецьк). Місто Сєвєродонецьк, населені пункти Сєвєро
донецької міської ради, м. Рубіжне – 163,5  тис. виборців.

Виборчий округ №112(центр – смт СтаничноЛуганське). Райони: Біловодський, Марківський,
Міловський, Новопсковський, Слов’яносербський, СтаничноЛуганський
– 172,1 тис. виборців.

Виборчий округ №113(центр – м. Сватове ). Райони: Білокуракінський, Кремінський, Новоайдарсь
кий, Сватівський, Старобільський, Троїцький – 186,0  тис. виборців.

Виборчий округ №114(центр  – м. Стаханов). Місто Стаханов, населені пункти Стахановської міської
ради (за винятком міста Алмазна), м. Первомайськ, населені пункти Перво
майської міської ради – 166,5 тис. виборців.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

в. о № 124

в. о № 122 в. о № 119

в. о № 120

в. о № 121

в. о № 125

в. о № 126

в. о № 123

Львів

в. о № 118

в. о № 117

в. о № 116

м. Львів

в. о № 115

Виборчий округ №115(центр – м. Львiв, Галицька райадмiнiстрацiя). Райони  м.  Львова: Галиць
кий, Личакiвський (за винятком територiї, що входить до виборчого округу
№ 118), – 172,8 тис.виборцiв.
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Виборчий округ №116(центр – м. Львiв, Залiзнична райадмiнiстрацiя). Райони м.  Львова: Залiз
ничний, Шевченкiвський (вулицi: Шевченка (парнi номери до 200 включ
но), Брюховицька (парнi номери), Бiлоруська, Пiд Дубом, Замарстинiвська
(непарнi номери вiд 1 до 5 включно), Б. Хмельницького (непарнi номери
вiд 1 до 35 включно), Торгова, Городоцька (парнi номери 4, 12, 14, 16), Шев
ченка) – 178,3 тис. виборцiв.

Виборчий округ №117(центр – м. Львiв, Франкiвська райадмiнiстрацiя). Франкiвський район
м.Львова, Пустомитiвський (населенi пункти Щирецької селищної, Годовиць
коБасiвської, Гуменецької, Дмитрiвської, Зимноводiвської, Конопницької,
Лапаєвської, Пiскiвської, Поршнянської, Раковецької, Семенiвської,
Соколiвської, Ставчанської сiльських рад) – 179,1 тис. виборцiв.

Виборчий округ №118(центр – м. Львiв, Шевченкiвська райадмiнiстрація). Райони м. Львова:
Личакiвський (вулиці: Парфановичiв, Личакiвська (непарнi номери вiд 37
до 61 включно, парнi номери вiд 32 до 50 включно), Кармелюка, Некрасова
(непарнi номери вiд 1 до 37 включно) , Мечникова (непарнi номери вiд 17
до 27 включно, парний номер 6), Сороки, Черемшини, Пасiчна (непарнi
номери вiд 1 до 15 включно), Голубця (непарнi номери), Кiнцева до межi
м. Львова), Шевченкiвський (за винятком територiї, що входить до вибор
чого округу № 116), Пустомитiвський район (за винятком населених
пунктiв, що входять до виборчого округу № 117), – 176,5 тис. виборцiв.

Виборчий округ №119(центр – м. Буськ). Райони: Буський, Бродiвський, Кам’янськоБузький (за
винятком населених пунктiв, що входять до виборчого округу № 124),
Радехiвський – 155,1 тис. виборцiв.

Виборчий округ №120(центр – м.  Городок). Місто Самбiр, райони: Городоцький, Мостиський,
Самбiрський (за винятком населених пунктiв, що входять до виборчого окру
гу № 125), – 168,1 тис. виборцiв.

Виборчий округ №121(центр – м. Дрогобич). Мiста: Борислав, Дрогобич, Трускавець, Дрогобиць
кий район (за винятком населених пунктiв, що входять до виборчого округу
№ 126), – 178,7 тис. виборцiв.

Виборчий округ № 122(центр – м. Жовква). Райони: Жовкiвський, Яворiвський – 166,8 тис. виборцiв.

Виборчий округ №123(центр – м. Миколаїв). Райони: Золочiвський, Миколаївський, Перемишлянсь
кий – 162,7 тис. виборцiв

Виборчий округ №124(центр – м. Сокаль). Мiсто Червоноград, райони: Кам’янськоБузький,
(населенi пункти Добротвiрської селищної, Дернiвської, Желдецької, Зубi
вмістівської, Незнанiвської, Прибужанiвської, Селецької, Стародобротвiрської
сiльських рад), Сокальський – 154,4 тис. виборцiв.

Виборчий округ №125(центр – м. Турка). Райони: Самбiрський (населенi пункти Дублянської
селищної, Бiсковицької, Блажiвської, Вiльшаницької, Воютицької, Горо
дищенської, Карналовицької, Кульчицької, Монастирецької, Ралiвської,
Чуквянської сiльських рад), Сколiвський, Старосамбiрський, Туркiвський
– 156,2 тис. виборцiв.

Виборчий округ №126(центр – м.  Стрий). Мiсто Стрий, райони: Дрогобицький (населенi пункти
Меденицької селищної, Верхньогаївської, Довжанської, Літнянської, Ниж
ньогаївської, Опорівської, Рихтицької сiльських рад), Жидачiвський,
Стрийський – 173,8 тис. виборцiв.
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МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Виборчий округ №127(центр – м. Миколаїв, Заводська районна рада). Райони м. Миколаєва: Завод
ський, Ленiнський (до вул. Авангардної, пр. Жовтневий, вул. Будiвельникiв,
вул. Миколаївської, вул. Космонавтiв, пр.Миру, 5ї Лiнiї, 9ї Продольної, вул.
Будiвельникiв, Херсонського шосе) – 166,8 тис. виборцiв.

Виборчий округ №128(центр – м. Миколаїв, Корабельна районна рада). Райони м. Миколаєва: Ко
рабельний, Ленiнський, (за винятком територiї, що входить до виборчого ок
ругу № 127), Жовтневий район – 160,5 тис. виборцiв.

Виборчий округ №129(центр – м. Миколаїв, Центральна районна рада). Центральний район м. Ми
колаєва, м. Очакiв, райони: Березанський, Миколаївський, Очакiвський
 – 187,8 тис. виборцiв.

Виборчий округ №130(центр – м. Баштанка). Райони: Баштанський, Березнегуватський, Казанкiвський,
Новобузький, Новоодеський, Снiгурiвський – 160,8 тис. виборцiв.

Виборчий округ №131(центр – м. Вознесенськ). Мiсто Вознесенськ, райони: Веселинiвський,
Вознесенський, Врадiївський, Доманiвський, Єланецький, Кривоозерський
– 161,0 тис. виборцiв.

Виборчий округ №132(центр – м. Южноукраїнськ). Мiста: Южноукраїнськ, Первомайськ, райони:
Арбузинський, Братський, Первомайський – 158,0 тис.виборцiв.

в. о. № 132

в. о. № 131

в. о. № 130

в. о. № 128

в. о. № 129
в. о. № 127

Миколаїв
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Виборчий округ №133(центр – м. Одеса, Київська районна рада). Київський район м. Одеси ( за ви
нятком територiї, що входить до виборчого округу № 134), – 174,0 тис. виборцiв.

Виборчий округ №134(центр – м. Одеса, Малиновська районна рада). Райони м. Одеси: Київський
(по Люстдорфськiй дорозi, вулицях Комарова, Генерала Петрова), Малиновсь
кий, Приморський (по вулицях Водопровiднiй, Дев’ятого сiчня, Пироговській,
проспекту Шевченка, вулицях Черняховського, Фонтантськiй, Бригаднiй до
Люстдорфської дороги) – 177,5 тис.виборцiв.

Виборчий округ №135(центр – м. Одеса, Центральна районна рада). Райони мiста Одеси: Іллiчiв
ський (за винятком територiї, що входить до виборчого округу № 138), При
морський (за винятком території, що входить до виборчого округу № 134), Цен
тральний – 173,4 тис. виборцiв.

Виборчий округ №136(центр – м.  Одеса, Суворовська районна рада). Райони м. Одеси: Жовтне
вий, Ленiнський, Суворовський (за винятком території, що входить до вибор
чого округу № 141) – 175,9 тис. виборцiв.

Виборчий округ №137(центр – м. Бiлгород=Днiстровський, Бiлгород=Днiстровська районна рада).
Мiсто БiлгородДнiстровський, райони: БiлгородДнiстровський, Саратський,
Татарбунарський (за винятком населених пунктiв, що входять до виборчого
округу № 140), – 157,6 тис. виборцiв.

Виборчий округ №138(центр – м. Бiляївка). Іллiчiвський район м. Одеси (в межах Тираспiльського
шосе, вул. Крайньої, Овiдiопольської дороги), мiста: Іллiчiвськ, Теплодар,
райони: Бiляївський, Овiдiопольський – 172,9 тис. виборцiв.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

в. о. № 136

в. о. № 135

в. о. № 134

м. Одеса

в. о. № 133

в. о. № 142

в. о. № 138

в. о. № 141
в. о. № 143

в. о. № 137

в. о. № 139

в. о. № 140

Одеса
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Виборчий округ №139(центр – м. Болград). Мiсто Ізмаїл, райони: Болградський, Ізмаїльський
(населенi пункти Броскiвської, Ларжанської, Матроської сiльських рад),
Ренiйський – 160,3 тис. виборцiв.

Виборчий округ №140(центр – м. Кiлiя). Райони: Арцизський, Ізмаїльський (за винятком населе
них пунктiв, що входять до виборчого округу № 139), Кiлiйський, Тарутинсь
кий, Татарбунарський (населенi пункти Нерушайської та Струмкiвської
сiльських рад) – 161,0 тис. виборцiв.

Виборчий округ №141(центр – смт Комiнтернiвське). Суворовський район м. Одеси (в межах ву
лиць Южна дорога, Днiпропетровська дорога, Паустовського, проспекту Доб
ровольського, вул. Генерала Бочарова), м. Южне, райони: Березiвський,
Комiнтернiвський, Миколаївський – 171,7 тис. виборцiв.

Виборчий округ №142(центр – м. Котовськ, Котовська мiська рада). Мiсто Котовськ, райони Балтсь
кий, Кодимський, Котовський, Красноокнянський, Любашiвський (населенi
пункти Бобрицької, Гвоздавської, Кричунiвської, Познанської, Ясинівської
сiльських рад), Савранський – 170,4 тис. виборцiв.

Виборчий округ №143(центр – м. Роздiльна). Райони: Ананьївський, Великомихайлiвський, Іванiвський,
Любашiвський (за винятком населених пунктiв, що входять до виборчого округу
№ 142), Роздiльнянський, Фрунзiвський, Ширяївський – 170,9 тис. виборцiв.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

Виборчий округ №144(центр – м. Полтава, Ленiнська районна рада). Райони м. Полтави: Київський,
Ленiнський, Октябрський (парна сторона вул. Сковороди, непарна сторона май
дану Незалежностi, вул. Червоноармiйська, непарна сторона вул. Шевченка вiд
вул. Червоноармiйської до вул. Сiнної, вул. Сiнна вiд вул. Шевченка до
вул. О. Вишнi, вул. Рози Люксембург вiд вул. О. Вишнi до вул. Навроцького,
вул. Навроцького повнiстю, парна сторона вул. Гребiнки вiд будинку № 38 до
будинку № 108 включно, парна сторона вул. Ярошенка вiд вул. Гребiнки до
вул. Красiна, № 53, непарна сторона вул. Ремiсничої до пров. Кропивницького,
вул. Залiзна вiд будинкiв № 50 та № 47 до вул. Фрунзе, парна сторона вул. Фрунзе

Кременчук

в. о. № 151

в. о. № 147

в. о. № 146

в. о. № 149

в. о. № 148

в. о. № 145

в. о. № 144

в. о. № 150

Полтава
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вiд будинку №110а до вул. Красiна, вул. Панаса Мирного вiд будинкiв № 18 та
31, повнiстю пров. Суворовський, пров. 8го Березня, вул. Карла Лiбкхнехта до
вул. Комсомольської , парна сторона вул. Комсомольської до вул. Нижнє
Млинської, непарна сторона пров. НижнєМлинської до будинку № 27 включ
но, парна сторона пров. Першотравневого, парна сторона вул. Ленiна вiд будин
ку № 54 включно, вул. Художня вiд будинкiв № 1 i 2 до будинкiв № 7 i 10 включ
но, непарна сторона вул. Коперника, парна сторона пров. Димського, непарна
сторона пров. Грабовського, пров. Михайлiченка, вул. Нариманiвська вiд будинку
№ 17 до вул. Радянської, непарна сторона вул. Лугової вiд будинку № 1 до
вул. Сковороди) – 171,3 тис. виборцiв.

Виборчий округ №145(центр – м. Полтава, Октябрська районна рада). Октябрський район м. Пол
тави (за винятком території, що входить до виборчого округу № 144), райони
Диканський, Полтавський (за винятком населених пунктiв, що входять до ви
борчого округу № 150), Решетилiвський – 169,4 тис. виборцiв.

Виборчий округ №146(центр – м. Кременчук). Райони мiста Кременчука: Автозаводський,
Крюкiвський – 185,8 тис. виборцiв.

Виборчий округ №147(центр – м. Лубни). Мiсто Лубни, райони: Лубенський, Оржицький,
Семенiвський (за винятком населених пунктiв, що входять до виборчого окру
гу № 149), Хорольський – 158,8 тис. виборцiв.

Виборчий округ №148(центр – м. Миргород). Мiсто Миргород, райони: Великобагачанський, Зiнькiв
ський, Котелевський, Миргородський, Шишацький – 168,6 тис. виборцiв.

Виборчий округ №149(центр – м. Глобине). Мiсто Комсомольськ, райони: Глобинський, Кременчуць
кий, Козельшинський, Семенiвський (населенi пункти Бiлякiвської, Васи
лiвської, Iванiвської, Криворудської, Очеретуватської, Погребнякiвської,
Степанiвської, Устимiвської сiльских рад). – 156,6 тис. виборцiв.

Виборчий округ №150(центр – м. Карлiвка). Райони: Карлiвський, Кобеляцький, Машiвський, Но
восанжарський, Полтавський (населенi пункти Василiвської, Куликiвської,
Степненської сiльских рад), Чутiвський – 155,9 тис. виборцiв.

Виборчий округ №151(центр – м. Лохвиця). Райони: Гадяцький, Гребiнкiвський, Лохвицький, Пи
рятинський, Чорнухинський – 165,6  тис. виборцiв.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

Виборчий округ №152(центр – м. Рiвне). Мiсто Рiвне – 173,2 тис. виборцiв.

в. о. № 155

в. о. № 156
в. о. № 154

в. о. № 152

в. о. № 153

Рівне
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Виборчий округ №157(центр – м. Суми, Ковпакiвська районна рада). Ковпакiвський, Зарiчний (за
винятком територiї, що входить до виборчого округу № 158) райони м. Сум
– 188,0  тис. виборцiв.

Виборчий округ №158(центр – м. Бiлопiлля). Зарiчний район м. Сум ( пiвденно–схiдна частина мiста
по вулицях Воєводiна, Вишневiй, Матроса Залiзняка, Токарiвській,
Замостянськiй, Харкiвській, Прокоф’єва, Артема до пiвденної межi мiста), райо
ни: Бiлопiльський, Буринський (за винятком населених пунктiв, що входять до
виборчого округу № 161), Краснопiльський, Сумський – 188,1 тис. виборцiв.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

в. о. № 160

в. о. № 162

в. о. № 157

в. о. № 158

в. о. № 161

в. о. № 159

Суми

Виборчий округ №153(центр – смт Гоща). Мiсто Острог, райони: Гощанський, Здолбунiвський,
Корецький, Острозький, Рiвненський (населенi пункти Квасилiвської селищ
ної, Бiлокриницької, Великожитинської, Кустинської, Новоукраїнської,
Обарiвської, Олександрiйської, Тайкурської, Шпанівської, Шубкiвської
сiльських рад) – 169,9 тис.  виборцiв.

Виборчий округ №154(центр – м. Дубно). Мiсто Дубно, райони: Демидiвський, Дубнівський,
Млинiвський, Радивилiвський, Рiвненський (за винятком населених пунктiв,
що входять до виборчого округу № 153) – 169,4 тис. виборцiв.

Виборчий округ №155(центр – м. Дубровиця). Мiсто Кузнєцовськ, райони Володимирецький, Дуб
ровицький, Зарiчненський, Рокитнiвський – 154,7 тис. виборцiв.

Виборчий округ №156(центр – м. Сарни). Райони Березнiвський, Костопiльський, Сарненський
– 157,0 тис. виборцiв.
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Виборчий округ №159(центр – м. Глухiв). Мiсто Глухiв, райони: Глухiвський, Кролевецький (населенi
пункти Бистрицької, Дубовицької, Зазiркiвської, Камiнської, Литвиновицької,
Локнянської, Мутинської, Тулиголiвської, Яровської, Ярославецької сiльських
рад), Путивльський, Серединобудський, Ямпiльський – 161,4 тис. виборцiв.

Виборчий округ №160(центр – м. Конотоп). Мiста Конотоп, Шостка, райони: Конотопський
(населенi пункти Вирiвської, Мельнянської, Присеймiвської сiльських рад),
Кролевецький (за винятком населених пунктiв, що входять до виборчого ок
ругу № 159), Шосткинський – 185,5  тис. виборцiв.

Виборчий округ №161(центр – м. Ромни). Мiсто Ромни, райони: Буринський (населенi пункти
Бiжiвської, Бурикiвської, Вознесенської, Верхньосагарiвської, Слобiдської,
Снiжкiвської, Суховерхiвської, Хустянської, Чернечо–Слобiдської сiльських рад),
Конотопський (за винятком населених пунктiв, що входять до виборчого округу
№ 160), Липоводолинський, Недригайлiвський, Роменський – 167,7 тис. виборцiв.

Виборчий округ №162(центр – м. Охтирка). Мiста Лебедин, Охтирка, райони: Великописарiвський,
Лебединський, Охтирський, Тростянецький – 175,4 тис. виборцiв.

Виборчий округ №163(центр – м. Тернопiль). Мiсто Тернопiль, с. Велика Березовиця Тернопiль
ського району – 176,0 тис. виборцiв.

Виборчий округ №164(центр – м.  Кременець). Райони: Збаразький, Зборiвський (населенi пункти
Заложцівської селищної, Бiлоголiвської, Бзовицької, Вовчкiвської, ГаєРоз
тоцької, ГаїзаРудiвської, Гарбузiвської, Городищенської, Гукалiвської,
Загiр’янської, Кобзарiвської, Малашiвецької, Млинiвської, Мшанецької,
Нестерiвської, Олiївської, Панасiвської, Перепельницької, Ратищiвської,
Ренiвської, Серетецької, Тростянецької, Чистопадiвської, Ярчовецької сiльских
рад), Кременецький, Лановецький, Шумський – 170,5 тис. виборцiв.

Виборчий округ №165(центр – м. Бучач). Райони: Бережанський, Бучацький, Зборiвський (за ви
нятком територiї, що ввiйшла до виборчого округу № 164), Козiвський, Мона
стириський, Пiдгаєцький – 178,9 тис. виборцiв.

Виборчий округ №166(центр – м. Теребовля). Райони: Гусятинський, Пiдволочиський, Теребовлянсь
кий, Тернопiльський (за винятком с. Велика Березовиця) – 180,5 тис. виборцiв.

Виборчий округ №167(центр – м. Чорткiв). Райони: Борщiвський, Залiщицький, Чорткiвський
– 162,1 тис. виборцiв.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

в. о. №163

в. о. №166в. о. №167

в. о. №164

в. о. №164Тернопіль
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Виборчий округ №168(центр – м. Харкiв, Дзержинська районна рада). Дзержинський район м.  Харкова
(за винятком територiї, що входить до виборчого округу № 169) – 165,9 тис. виборцiв.

Виборчий округ №169(центр – м. Харкiв, Київська районна рада). Райони м. Харкова: Дзержинсь
кий (по пров. Рiчному, узвозу Пасiонарiї, майдану Свободи, вулицях Трiнклера,
Маяковського, Сумській, майданах Конституції, Рози Люксембург, вул. Про
летарськiй, рiчцi Лопань до пров. Рiчного), Київський – 160,6 тис. виборцiв.

Виборчий округ №170(центр – м. Харкiв, Московська районна рада). Московський район м. Харкова
(по вулицях Академiка Павлова – парна сторона вiд № 130 до № 162, Командарма
Корка – парна сторона вiд № 10 до № 22, Дружби Народiв – парна сторона вiд
№ 202 до №  246, Гвардiйцiв Широнiнцiв – непарна сторона вiд № 93 до № 101,
Командарма Уборевича, Свiтлiй, Блюхера, Познанськiй, проспекту 50рiччя
ВЛКСМ – непарна сторона вiд № 51 до № 63, вулицях Гвардiйцiв Широнiнцiв –
парна сторона вiд № 14 до № 28, Тимурiвцiв – непарна сторона) – 171,7 тис. виборцiв.

Виборчий округ №171(центр – м. Харків, Фрунзенська районна рада). Райони м. Харкова: Московский
(за винятком території, що входить до виборчого округу № 170), Фрунзенський (за
винятком території, що входить до виборчого округу № 172), – 169,3 тис. виборців.

Виборчий округ №172(центр – м. Харків, Орджонікідзевська районна рада). Райони м. Харкова: Ко
мінтернівський (по проспекту 50річчя СРСР № 20,проїзду Садовому – непар
на сторона і №№ 28, 30, проспектах маршала Жукова, Героїв Сталінграда – не
парна сторона від № 171 і до кінця, вулицях Садовопарковій, Танкопія – парна
сторона), Фрунзенський (по проспекту Московському, вулицях Пожарського,
Марини Раскової, Донецькій, Суворова, Красноуральській, Танкопія – парна
сторона, Ощепкова – непарна сторона, Рибалка – непарна сторона, Харківських
дивізій – непарна сторона), Орджонікідзевський – 174,0 тис. виборців.

Виборчий округ №173(центр – м. Харків, Комінтернівська районна рада). Райони м. Харкова: Комін
тернівский (за винятком території, що входить до виборчого округу № 172),
Червонозаводський – 172,5 тис. виборців.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

в. о. № 180

в. о. № 175
в. о. № 176

в. о. № 179

в. о. № 181

в. о. № 178

в. о. № 177

Харків

м. Харків

в. о. № 168

в. о. № 174

в. о. № 173

в. о. № 169

в. о. № 170

в. о. № 171

в. о. № 172
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Виборчий округ №174(центр – м. Харків, Ленінська районна рада). Райони м. Харкова: Ленінський
і Жовтневий – 160,6 тис. виборців.

Виборчий округ №175(центр – м. Дергачі). Райони: Дергачівський, Харківский (за винятком тери
торії, що входить до виборчого округу № 181) – 156,5 тис. виборців.

Виборчий округ №176(центр – м. Чугуїв). Місто Чугуїв, райони: Великобурлуцький, Вовчанський,
Дворічанський, Печенізький, Чугуївський – 165,0 тис.виборців.

Виборчий округ №177(центр – м. Куп’янськ). Міста Ізюм, Куп’янськ, райони: Борівський, Ізюмсь
кий, Куп’янський, Шевченківський – 179,3 тис. виборців.

Виборчий округ №178(центр – м. Балаклія). Місто Первомайський, райони: Балаклійський, Барвін
ківський, Близнюківський, Первомайський – 163,0 тис. виборців.

Виборчий округ №179(центр – м. Лозова). Місто Лозова, райони: Зачепилівський, Лозівський, Ке
гичівський, Красноградський, Сахновщинський – 180,7 тис. виборців.

Виборчий округ №180(центр – м. Валки). Райони: Богодухівський, Валківський, Золочівський, Ко
ломацький, Краснокутський, Нововодолазький – 163,8 тис. виборців.

Виборчий округ №181(центр – м. Харків, Харківська районна рада). Місто Люботин, райони:
Зміївський, Харківський (населені пункти Мереф’янської, Південної міських,
Березівської, Будянської, Височанської, Коротичанської, Пісочинської, Утків
ської селищних, Яковлівської сільської рад) – 156,5 тис. виборців.

Виборчий округ №182(центр – м. Херсон, Дніпровська районна рада). Дніпровський район м. Хер
сона, Цюрупинський район – 154,0 тис. виборців.

Виборчий округ №183(центр – м. Херсон, Комсомольська районна рада). Комсомольський район
м. Херсона, Голопристанський район – 154.0 тис. виборців.

Виборчий округ №184(центр – м. Херсон, Суворовська районна рада). Суворовський район м. Хер
сона, Білозерський район – 154,3 тис. виборців.

Виборчий округ №185(центр –смт Іванівка). Райони: Великолепетиський, Верхньорогачицький, Ге
нічеський, Горностаївський, Іванівський, Новотроїцький, Нижньосірогозький
– 157,9 тис. виборців.

Виборчий округ №186(центр – м. Каховка). Місто Каховка, райони: Каховський, Каланчацький, Ска
довський, Чаплинський – 154,0 тис. виборців.

Виборчий округ №187(центр – м. Нова Каховка). Місто Нова Каховка, райони: Бериславський, Велико
олександрівський, Високопільський, Нововоронцовський – 155,3 тис. виборців.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

в. о. № 186

в. о. № 184 в. о. № 182

в. о. № 183
в. о. № 187

в. о. № 185

Херсон
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Виборчий округ №188(центр – м. Хмельницький). Місто Хмельницький (північна, західна та півден
на частини міста від північної межі вздовж Лезневського лісу до Вінницького
шосе (в районі автостанції), на схід по р.Південний Буг, далі на південь до
вул. Гарнізонної, вулицях Ціолковського (окрім будинків 1,3,5,5/1,5/
1а,6,9,19,23), Індустріальній, Гарнізонній, Довженка, на захід по р.Кудрянці
до водосховища і далі на південь до об’їзної дороги) – 182,6 тис. виборців.

Виборчий округ №189(центр – м. Волочиськ). Райони: Білогірський, Волочиський, Ізяславський,
Теофіпольський, Хмельницький (населені пункти Чорноострівської селищної,
Антонівської, Гвардійської, Гелетинецької, Водичківської, Жучковецької, За
харовецької, Педосівської, Ставчинецької, Рідкобудівської, Чабанівської
сільських рад) – 155,8 тис. виборців.

Виборчий округ №190(центр – м. Деражня). Місто Хмельницький (за винятком території,  що вхо
дить до виборчого округу № 188), райони: Віньковецький, Деражнянський,
Летичівський, Старосинявський, Хмельницький (населені пункти Бахмато
вецької, Давидковецької, Копистинської, Масівецької, Пархомовецької, Пиро
говецької, Ружичанської, Терешовецької, Шпичинецької, Шумовецької
сільських рад) , Ярмолинецький – 157,6 тис. виборців.

Виборчий округ №191(центр – м. Дунаївці). Райони: Городоцький, Дунаєвецький, Новоушицький
(населені пункти Браїлівської, Вільховецької, Глібівської, Заміхівської, Капу
стянської, Малостружківської, Пилипковецької, Ставчанської, Струзької
сільських рад),Чемеровецький – 163,7 тис. виборців.

Виборчий округ №192(центр – м. Кам’янець=Подільський). Місто Кам’янецьПодільський, райони:
Кам’янецьПодільський, Новоушицький (за винятком населених пунктів, що
входять до виборчого округу № 191) – 160,3 тис. виборців.

Виборчий округ №193(центр – м. Славута). Міста: Нетішин, Славута, Шепетівка, райони: Полонський
(населені пункти Понінківської селищної, Бурятинської, Великоберезнянської,
Роговичівської сільських рад), Славутський, Шепетівський – 156,0 тис. виборців.

Виборчий округ №194(центр – м. Старокостянтинів). Райони: Красилівський, Полонський (за ви
нятком населених пунктів, що входять до виборчого округу № 193), Старо
костянтинівський, Хмельницький (за винятком населених пунктів, що входять
до виборчих округів № 189, № 190), – 154,9 тис. виборців.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

Хмельницький

в. о. № 193

в. о. № 192

в. о. № 191

в. о. № 189

в. о. № 190

в. о. № 194

в. о. № 188
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Виборчий округ №195(центр – м. Городище). Місто Ватутіне (з населеними пунктами, підпорядко
ваними міській раді), райони: Городищенський, Звенигородський (населені
пункти Стецівської та Юрківської сільських рад), КорсуньШевченківський,
Лисянський, Шполянський – 171,8 тис. виборців.

Виборчий округ №196(центр – м. Золотоноша). Місто Золотоноша (з населеними пунктами, підпо
рядкованими міській раді), райони: Драбівський, Золотоніський, Канівський
(населені пункти Бобрицької, Григорівської, Грищинецької, Келебердянської,
Козарівської, Курилівської, Литвинецької, Ліплявської, Озерищанської, По
тапцівської, Прохорівської, Пшеничницької, Степанецької, Тростянецької,
Чернишівської сільських рад), Чорнобаївський – 154,2 тис. виборців.

Виборчий округ №197(центр – м. Сміла). Місто Сміла та селище Ірдинівка, підпорядковане міській
раді, райони: Кам’янський, Смілянський, Черкаський (населені пункти Хаць
ківської сільської ради), Чигиринський – 155,6 тис. виборців.

Виборчий округ №198(центр – м. Тальне). Райони: Жашківський, Звенигородський (за винятком
території, що входить до виборчого округу № 195), Катеринопільський, Мань
ківський, Тальнівський – 163,5 тис. виборців.

Виборчий округ №199(центр – м. Умань). Місто Умань, райони: Монастирищенський, Уманський,
Христинівський – 171,5 тис. виборців.

Виборчий округ №200(центр – м. Черкаси, Придніпровська районна рада). Райони м. Черкаси:  При
дніпровський, Соснівський (за винятком території, що входить до виборчого
округу № 201) – 170,4 тис. виборців.

Виборчий округ №201(центр – м. Черкаси, Соснівська районна рада). Соснівський район м. Чер
каси (мікрорайони Дахнівка, Луначарського, Соснівка (до вул. Пролетарсь
кої), Перемога, залізничного вокзалу (впродовж залізниці), Хімселище (в ме
жах проспекту Хіміків та вул. 14 грудня), селище Оршанець), місто Канів, райо
ни: Канівський (за винятком населених пунктів, що входять до виборчого
округу № 196), Черкаський (за винятком населених пунктів, що ввійшли до
виборчого округу № 197) – 155,2 тис. виборців.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

в. о. № 201

в. о. № 197

в. о. № 195

в. о. № 198

в. о. № 199

в. о. № 196

в. о. № 200

Черкаси
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Виборчий округ №202(центр – м. Чернівці). Місто Чернівці – 187,2 тис. виборців.

Виборчий округ №203(центр – м. Кіцмань). Райони: Вижницький, Заставнівський (населені пунк
ти Кострижівської селищної, Бабинської, Веренчанської, Звенячинської, Ка
дубовецької, Кулівецької, Прилипченської, Репужинецької, Хрещатицької,
Чуньківської сільських рад), Кіцманський, Путильський, Сторожинецький
(населені пункти Сторожинецької міської, Бобовецької, Великокучурівської,
ЗрубКомарівської, Кам’янської, Комарівської, Костинецької, Михальчансь
кої, Новобросковецької, Снячівської, Старобросковецької, Старожадівської,
Тисовецької сільських рад) – 169,1 тис. виборців.

Виборчий округ №204(центр – м. Новоселиця). Райони: Герцаївський, Глибоцький. Новоселицький,
Сторожинецький (за винятком населених пунктів, що входять до виборчого
округу № 203), – 167,9 тис. виборців.

Виборчий округ №205(центр – м. Хотин). Райони: Заставнівский (за винятком населених пунктів,
що входять до виборчого округу № 203), Кельменецький, Сокирянський,
Хотинський – 169,7 тис. виборців.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

в. о. № 205

в. о. № 202

в. о. № 204

в. о. № 203

Чернівці
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Виборчий округ №206(центр  – м. Чернігів, Чернігівська міська рада).  Райони м. Чернігова: Дес
нянський (за винятком території, що входить до виборчого округу № 207), Но
возаводський – 179,2 тис. виборців.

Виборчий округ №207(центр – м. Чернігів, Чернігівська міська рада). Деснянський район м. Черні
гова (вул.  Леніна з  № 110 та з № 123, вул. 9 січня, Горького, Алексєєва, Бойо
ва, Проектна з № 1, Седнівська, Рокосовського з № 26, Даценка з № 1 по № 9,
Бєлова, Пухова з № 1 по № 53 та з № 2, Шевченка з № 140 та з № 111 з усіма
прилеглими до неї вулицями до межі міста), райони: Городнянський, Ріпкинсь
кий, Чернігівський – 178,9 тис. виборців.

Виборчий округ №208(центр – смт Козелець). Райони: Бобровицький, Козелецький, Куликівський,
Менський (за винятком території, що входить до виборчого округу №  211),
Носівський – 160,1 тис. виборців.

Виборчий округ №209(центр – м. Ніжин). Місто Ніжин, райони: Бахмацький, Борзнянський,
Ніжинський – 179,4 тис. виборців.

Виборчий округ №210(центр – м. Прилуки). Місто Прилуки, райони: Варвинський, Ічнянський,
Прилуцький, Срібнянський, Талалаївський – 173,8 тис. виборців.

Виборчий округ №211(центр – смт Сосниця). Райони: Коропський, Корюківський, Менський
(населені пункти Менської міської, Макошинської селищної, Величківсь
кої, Жовтневої, Киселівської, Куковицької, Слобідської, Фесківської
сільських рад), НовгородСіверський, Семенівський, Сосницький, Щорсь
кий – 170,9 тис. виборців.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

в. о. № 206

в. о. № 210

в. о. № 209

в. о. № 208

в. о. № 207
в. о. № 211

Чернігів
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м. КИЇВ

Виборчий округ №212(центр – Ленінградська районна рада). Ленінградський район (південна час
тина, обмежена просп. Перемоги – непарна сторона) – 156,5 тис. виборців.

Виборчий округ №213(центр – Ватутінська районна рада). Ватутінський район (за винятком тери
торії, що входить до виборчого округу № 218) – 178,7 тис. виборців.

Виборчий округ №214(центр – Московська районна рада). Райони: Московський, Харківський (захід
на частина, обмежена руслом р. Дніпра та межею м. Києва на півдні), Печерсь
кий (південна частина, обмежена залізничною колією) – 166,1 тис. виборців.

в. о. № 221

в. о. № 222

в. о. № 212

в. о. № 217
в. о. № 223

в. о. № 213

в. о. № 220

в. о. № 216

в. о. № 214

в. о. № 215

в. о. № 219

в. о. № 218
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Виборчий округ №215(центр – Залізнична районна рада). Райони: Залізничний, Старокиївський (півден
на частина, обмежена вул. Басейною – парна сторона, бул. Шевченка – непарна сто
рона до вул. Комінтерна, вул. Комінтерна – непарна сторона) – 159,3 тис. виборців.

Виборчий округ №216(центр – Жовтнева районна рада). Райони: Жовтневий, Радянський (східна
частина, обмежена залізничною колією), Шевченківський (частина, обмежена
вул. Олени Теліги – непарна сторона, вул. академіка Щусєва – непарна сторо
на, обмежена залізничною колією) – 163,8 тис. виборців.

Виборчий округ №217(центр – Дніпровська районна рада). Райони: Дніпровський (за винятком
території, що входить до виборчого округу № 218), Дарницький (північно–
західна частина, обмежена залізничною колією), Харківський (північна час
тина, обмежена на півдні залізничною колією, на заході – руслом р. Дніпра)
– 176,3 тис. виборців.

Виборчий округ №218(центр – Ватутінська районна рада). Райони: Ватутінський (від закінчення
просп. Генерала Ватутіна по вул. Електротехнічна, Сабурова, початок Пухів
ської по прямій до межі міста, по межі міста, до межі з Дніпровським районом
до вул. Андрія Малишка), Дніпровський (вул. Андрія Малишка – непарна сто
рона до Дарницького бульвару, Дарницький бульвар – парна сторона, станція
КиївДніпровський, вздовж залізничної колії до русла р. Десенка, Московсь
кий міст, просп. Генерала Ватутіна – парна сторона) – 169,0 тис. виборців.

Виборчий округ №219(центр – Харківська районна рада). Райони: Дарницький (за винятком те
риторії, що входить до виборчого округу № 217), Харківський (південна час
тина, обмежена на заході руслом р. Дніпра, з півночі – залізничною колією)
– 168,9 тис. виборців.

Виборчий округ №220(центр – Мінська районна рада). Райони: Мінський (східна та південна час
тина, обмежена вул. Богатирською, Оболонським просп. – парна сторона
до вул. Маршала Тимошенка, вул. Маршала Тимошенка – парна сторона,
Маршала Малиновського – непарна сторона до Оболонського просп., Обо
лонський просп. – парна сторона, просп. Червоних козаків – парна сторона
до межі з Подільським районом), Дніпровський (Рибальський півострів,
Труханів острів), Подільський (південносхідна частина, обмежена заліз
ничною колією) – 169,5 тис. виборців.

Виборчий округ №221(центр – Мінська районна рада). Райони: Мінський (за винятком території,
що входить до виборчого округу № 220), Подільський (за винятком території,
що входить до виборчого округу № 220), Шевченківський (північносхідна
частина, обмежена просп. Правди – парна сторона) – 175,1 тис. виборців.

Виборчий округ №222(центр – Ленінградська районна рада). Райони: Ленінградський (північна час
тина, обмежена просп. Перемоги – парна сторона), Радянський (західна части
на, обмежена залізничною колією), Шевченківський (північнозахідна частина,
обмежена залізничною колією до вул. Академіка Щусєва, вул. Академіка Щусе
ва – парна сторона, вул. Олени Теліги – непарна сторона до межі з Подільським
районом, просп. Правди – непарна сторона) – 165,0 тис. виборців.

Виборчий округ №223(центр – Старокиївська районна рада). Райони: Печерський (за винят
ком території, що входить до виборчого округу № 214), Старокиївський
(за винятком території, що входить до виборчого округу № 215), Шев
ченківський (південносхідна частина, обмежена вул. Олени Теліги – пар
на сторона) – 159,6 тис. виборців.
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Виборчий округ №224(центр – Гагарінська районна рада). Райони міста: Балаклавський, Гагарінсь
кий, Ленінський (в межах східного напрямку від межі з Гагарінським районом
по провулку між буд. № 97 по вул. Хрустальова і північною межею земель
військової частини 09674, далі по вул. Генерала Хрюкіна до перетину із захід
ною межею Нахімовського району, в південному напрямку до перетину з ме
жею Балаклавського району) – 154,5 тис. виборців.

Виборчий округ №225(центр – Нахімовська районна рада). Райони міста: Ленінський (за ви
нятком території, що входить до виборчого округу № 224) та Нахімовський
– 156,6 тис. виборців.

м. СЕВАСТОПОЛЬ

в. о. № 225

в. о. № 224



 

Порядок висування та реєстрації кандидатів у народні депутати України в одномандатних ви-
борчих округах передбачений статтями 20, 22, 25 розділу ІV Закону України «Про вибори народних 
депутатів України». 

Висування кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах розпочалося 29 грудня 1997 
року, тобто за 90 днів до дня виборів, і закінчилося 27 січня 1998 року, або за 60 днів до дня виборів. 

Реєстрація кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах закінчилася 12 лютого 
1998 року, тобто за 45 днів до дня виборів. 

Загальна кількість зареєстрованих кандидатів у народні депутати України в одномандатних ви-
борчих округах складала 4278 осіб, з яких 316 осіб вибули з балотування до дня виборів відповідно 
до статті 26 Закону. 

Таким чином, за станом на 29.03.98р., тобто на день виборів, було зареєстровано в одномандат-
них виборчих округах 3962 кандидати, прізвища яких були внесені до бюлетенів для голосування. 

Слід зауважити, що в різних регіонах України зареєстровано неоднакову кількість кандидатів. 
У чотирьох областях – Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Луганській та у м. Києві зареєс-
тровано від 233 до 388 кандидатів. У 14 областях та в Автономній Республіці Крим зареєстровано 
від 101 до 180 кандидатів. Велика розбіжність у кількості зареєстрованих кандидатів пов’язана з 
різною кількістю утворених округів в областях. 

Найбільша кількість округів утворена в Донецькій області – 23 , де зареєструвалося 388 кандидатів. 
У п’яти округах Рівненської області зареєструвався 101 кандидат, у двох округах 

м. Севастополя – 38 кандидатів. 
У середньому на один мандат народного депутата України претендувало 18 кандидатів у депу-

тати. Цей показник був неоднаковий у різних регіонах. За один мандат у м. Києві змагалося 26 кан-
дидатів, у Харківській області – 21, у Рівненській – 20, Київській, Луганській, Миколаївській, Пол-
тавській, Тернопільській, Херсонській і в м. Севастополі – 19. 

На рівні середнього показника відзначимо кількість зареєстрованих кандидатів у депутати у 
Вінницькій, Івано-Франківській, Чернігівській областях. 

Менша кількість кандидатів, ніж у середньому по Україні змагалася за один депутатський ман-
дат в Автономній Республіці Крим – 16 осіб та в 13 областях, зокрема у Волинській, Сумській – 14, 
Кіровоградській – 13, Закарпатській – 12. 

Ознайомлення зі списком кандидатів в окремих округах показує значну різницю в кількості 
претендентів на одне місце народного депутата. Зазначимо, що найбільша кількість зареєстрованих 
кандидатів припадає на одномандатні виборчі округи: № 218 (м. Київ) – 37 осіб, № 168 (м. Харків) – 
32; № 64 (м. Житомир) та № 107 (м. Красний Луч, Луганська область) – по 29. Від 20 до 25 кандидатів 
у депутати зареєстровано в 60 одномандатних виборчих округах. 

Декілька одномандатних виборчих округів відрізняються найменшою кількістю зареєстрованих 
кандидатів, а саме: № 73 (м. Іршава, Закарпатська область) – 3 та № 40 (смт Солоне, Дніпропетровська 
область) – 4 особи; № 162 (м. Охтирка, Сумська область) – 6 осіб; № 39 (м. Новомосковськ, Дніпропет-
ровська область), № 125 (м. Турка, Львівська область); № 140 (м. Кілія, Одеська область) – по 8 канди-
датів у депутати. 

Зауважимо, що серед 225 одномандатних виборчих округів тільки у двох – № 73 (м. Іршава, Зака-
рпатська область) та № 45 (м. Донецьк), де висунуто відповідно 3 та 13 кандидатів, усі зареєстровані 
кандидати висунуті виключно політичними партіями та виборчими блоками політичних партій. 

Із загальної кількості 3962 зареєстрованих кандидатів у народні депутати України в 225 одно-
мандатних виборчих округах 2242 кандидати висунуті політичними партіями та виборчими блока-
ми політичних партій, що складає 56,6%. 

1720 громадян реалізували своє право на самовисунення кандидатами у депутати, що передба-
чено статтею 22 Закону. 
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Парламент України: ВИБОРИ – 98 

Для того щоб бути зареєстрованими, особи, які самовисунулися кандидатами, відповідно до статті 
25 Закону мали подати в окружні виборчі комісії підписні листи встановленої форми за наявності не 
менш як 900 підписів виборців відповідного округу, які підтримують висування особи кандидатом у 
депутати. 

Така вимога не поширювалась у виборчій кампанії 1998 року на кандидатів, висунутих політич-
ними партіями та виборчими блоками партій. Передбаченим статтею 22 Закону правом для полі-
тичних партій та виборчих блоків партій на висунення по одному кандидату в одномандатних ви-
борчих округах скористалися 21 політична партія і 9 виборчих блоків партій, списки кандидатів у 
депутати яких були зареєстровані Центральною виборчою комісією. 

Слід відзначити, що ні одна політична партія, а також жоден виборчий блок партій не висунули 
кандидатів до всіх 225 виборчих округів. 

Найбільша кількість кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах зареєстрована від 
Народного Руху України – 186, всеукраїнського об’єднання «Громада» – 181, Комуністичної партії 
України – 174, виборчого блоку партій «Національний фронт» – 161, виборчого блоку Соціалістичної 
партії України та Селянської партії України « За правду, за народ, за Україну!» – 129, Соціал-
демократичної партії України (об’єднаної) – 128, виборчого блоку партій «Партія Праці та Лібераль-
на партія – РАЗОМ!» – 116, Партії зелених України – 115, Народно-демократичної партії – 108. 

Слід зауважити, що політичні партії, які утворювали виборчі блоки, погоджували між собою також 
право висування кандидатів в окремих округах від політичної партії, а не від блоку, оскільки в деяких 
округах партії, маючи свої осередки, не вважали за доцільне утворювати осередки виборчих блоків. 

Скажімо, безпосередньо від виборчого блоку Соціалістичної партії України та Селянської партії 
України «За правду, за народ, за Україну!» висунуто 100 кандидатів. Крім того, 28 кандидатів вису-
нуто від Соціалістичної партії України і один кандидат від Селянської партії України. 

Виборчий блок партій «Партія Праці та Ліберальна партія – РАЗОМ!» безпосередньо висунули в од-
номандатних виборчих округах 88 кандидатів, а окремо Ліберальна партія України висунула 28 кандида-
тів. 

Зрозуміло, в таких випадках не допускалося порушення статті 22 Закону в тій частині, що в од-
ному окрузі не могли висунути кандидата одночасно виборчий блок партій і політична партія, яка 
входила до блоку. 

Ознайомлення з аналітичними матеріалами дає можливість зробити висновок, що політичні 
партії та виборчі блоки партій при висуванні кандидатів надавали перевагу окремим регіонам. Ска-
жімо, Народний Рух України висунув кандидатів в усіх 10 округах Автономної Республіки Крим, в 
усіх або в переважній більшості округів Волинської, Київської, Полтавської, Рівненської, Терно-
пільської, Харківської, Херсонської, Чернівецької областей та м. Севастополя. 

Всеукраїнське об’єднання «Громада» при висуванні кандидатів віддало перевагу Дніпропетров-
ській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Одеській, Черкась-
кій, Чернівецькій областям, а також м. Києву. 

Кандидати, висунуті Комуністичною партією України, були зареєстровані в усіх округах Авто-
номної Республіки Крим, м. Севастополя, Закарпатської, Запорізької, Тернопільської, Харківської 
областей, а також у переважній більшості округів Донецької, Дніпропетровської, Житомирської 
областей. У той же час у Львівській області в 12 округах від Комуністичної партії зареєстровано 
тільки 3 кандидати, у Чернівецькій – із 4 округів в одному, у Волинській – з п’яти округів у двох. 

Виборчий блок партій «Партія Праці та Ліберальна партія – РАЗОМ!» більшість своїх канди-
датів висунув в одномандатних виборчих округах Автономної Республіки Крим, Дніпропетровсь-
кої, Донецької, Харківської областей та міста Києва; партія «Реформи і порядок» – у Донецькій, 
Луганській, Львівській, Одеській, Тернопільській, Харківській областях; Соціал-демократична пар-
тія України (об’єднана) – у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Закарпатській, Луганській, 
Львівській, Полтавській областях та м. Києві. 

Християнсько-демократична партія висунула своїх кандидатів у 17 регіонах; Всеукраїнська 
партія трудящих, партія Національного відродження України, виборчий блок «Менше слів» – у 12; 
Всеукраїнська партія жіночих ініціатив – у 3 регіонах; Партія мусульман України – лише у 2: в Ав-
тономній Республіці Крим і в Донецькій області. 

Закон України «Про вибори народних депутатів України» не містить заборони щодо висування 
кандидатами від політичних партій та виборчих блоків партій безпартійних громадян. Серед 2242 
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кандидатів у депутати, висунутих на зборах осередків партій, виборчих блоків партій та зареєстро-
ваних в одномандатних виборчих округах, 444 особи – безпартійні. 

Серед кандидатів, висунутих Комуністичною партією України, налічується 6 безпартійних кан-
дидатів із загальної кількості 174. Для всеукраїнського об’єднання «Громада» ці показники склада-
ють відповідно 17 із 181; Народного Руху України – 13 із 186; виборчого блоку Соціалістичної пар-
тії України та Селянської партії України «За правду, за народ, за Україну!» – 13 із 100. 

Дещо інше співвідношення спостерігається у виборчому блоці партій «Вперед, Україно!», який 
висунув 20 безпартійних. 

Партія захисників Вітчизни висунула 29 кандидатів, серед яких 15 членів партій і 14 безпартій-
них. 

Відповідно до статті 20 Закону дозволялось одній і тій же особі бути внесеною до одного списку 
кандидатів у депутати від політичної партії, виборчого блоку партій та одночасно бути висунутою 
лише в одному одномандатному виборчому окрузі, тобто одночасно балотуватись у багатомандат-
ному та одномандатному виборчих округах. Із загальної кількості 6454 зареєстрованих кандидатів у 
депутати 1424 особи зареєструвались одночасно в багатомандатному загальнодержавному вибор-
чому окрузі та в одномандатних виборчих округах. Як відомо, частина кандидатів вибула з балоту-
вання, тому на день виборів із загальної кількості 6191 кандидата 3962 –балотувались в одноманда-
тних виборчих округах, 3539 – у багатомандатному загальнодержавному, 1310 кандидатів одночас-
но були внесені до списків кандидатів від політичних партій, виборчих блоків партій та висунуті в 
одномандатних виборчих округах. 

Зокрема, серед 186 кандидатів, висунутих Народним Рухом України в одномандатних виборчих 
округах, 111 кандидатів балотувались одночасно в багатомандатному виборчому окрузі за партій-
ним списком, тобто мали подвійну гарантію бути обраними. 

Комуністична партія України висунула в одномандатних округах 92 кандидати із тих, що бало-
тувалися в багатомандатному окрузі; виборчий блок Соціалістичної партії України та Селянської 
партії України – 64; Народно-демократична партія – 59; Всеукраїнське об’єднання «Громада» – 129; 
Соціал-демократична партія (об’єднана) – 40; Прогресивна соціалістична партія України – 23; Пар-
тія Зелених України – 17 і т.д. 

Звернувшись до аналітичних даних, можна також зробити висновок, що в різних регіонах про-
явили різну активність громадяни, які скористались правом на самовисування кандидатами у на-
родні депутати України, порівняно з політичними партіями та виборчими блоками партій. 

Скажімо, у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Херсонській облас-
тях приблизно порівну було зареєстровано кандидатів від політичних партій, виборчих блоків пар-
тій та тих, хто використав право на самовисування кандидатами у депутати. До речі, в Херсонській 
області їх була однакова кількість – по 58 кандидатів. 

У той же час є регіони, де переважав той чи інший механізм висування, наприклад у Донецькій 
області 255 кандидатів висунуто від політичних партій та виборчих блоків партій і 133 кандидати 
реалізували право на самовисування; в Одеській області ці показники склали відповідно 112 та 68; у 
Харківській – 189 та 104; в м. Києві – 182 та 128, в Автономній Республіці Крим – 102 та 59. 

У 18 регіонах більшість кандидатів були висунуті політичними партіями та виборчими блоками 
партій, у 8 регіонах – навпаки, серед кандидатів зареєстровано більше осіб, які самовисунулись. 

Так, у м. Севастополі самовисунулося 26 кандидатів, в той час як політичні партії та виборчі 
блоки партій висунули тільки 12 кандидатів. У Чернігівській області ці показники складають від-
повідно 64 та 41; у Хмельницькій – 62 та 54, в Сумській – 44 та 37 і т.д. 

Ознайомлення з аналітичними даними дає можливість зробити висновок, що більша частина 
кандидатів, а саме 52,5% – партійні. 

Серед 2080 партійних кандидатів, які балотувалися в одномандатних виборчих округах, є пред-
ставниками 45 партій. Як ми пам’ятаємо, не всі партії стали суб’єктами виборчого процесу, оскільки їх 
списки не були зареєстровані Центральною виборчою комісією, однак члени таких партій також ре-
єструвалися кандидатами в народні депутати України шляхом самовисування. Скажімо, 6 кандидатів 
належали до партії «Жінки України», 2 кандидати – до партії Національного врятування України і 
т.д. Найбільша кількість партійних кандидатів належала до Комуністичної партії – 198 осіб, або 5%, 
всеукраїнське об’єднання «Громада» та Народний Рух України представлені 183 членами партії, що 
складає 4, 6%; Народно-демократична партія – відповідно 135, або 3,4%; Соціал-демократична партія 
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України (об’єднана) та Соціалістична партія України – 97, або 2,5%; Аграрна партія України – 96, або 
2,4%; Партія Зелених України – 90, або 2,3% і т.д. 

Безпартійних кандидатів було зареєстровано 1882, що складає 47,5%. У той же час в окремих 
регіонах серед кандидатів більшість представляли безпартійні. Скажімо, в м. Севастополі 60,5% 
кандидатів були безпартійними; у Луганській області – 56,2%, в Херсонській – 58,6%, в Чернігів-
ській – 58,1% і т. д. 

Подальший аналіз складу зареєстрованих кандидатів у депутати в одномандатних виборчих 
округах свідчить про те, що серед них 291 народний депутат України попередніх – 11, 12, 13 скли-
кань Верховної Ради України. Із них 249 – 13 скликання, 44 – 12 скликання, 2 – 11 скликання Вер-
ховної Ради України. Відзначимо, що 2 кандидати в депутати були депутатами 11, 12, 13 скликань 
Верховної Ради України. 

Серед зареєстрованих кандидатів у народні депутати України 3582 – чоловіки, або 90,4 відсотка, 
значна частина яких віком від 41 до 50 років (36,4 відсотка). Наймолодші кандидати в депутати – 
віком від 21 до 30 років представлені в кількості 151 (3,8 відсотка), віком від 71 до 80 років зареєст-
ровано 19 кандидатів у депутати (0,4 відсотка). 

Серед зареєстрованих кандидатів у депутати жінки складають 9,6 відсотка (380 осіб). Як і серед 
чоловіків найбільша кількість жінок, які дали згоду балотуватися кандидатами в депутати, – це жі-
нки віком від 41 до 50 років – 180 (4,5 відсотка), віком від 21 до 30 – 21 жінка (0,5 відсотка). 

Кандидати в депутати представляють практично всі верстви населення, умовно їх можна відне-
сти до 44 груп відповідно до посад і заняття. Найбільшою групою кандидатів представлені підприє-
мці, працівники акціонерних товариств – 940 осіб (23,7 відсотка), працівники освіти – 432 кандида-
ти в депутати (10,9 відсотка), працівники державних підприємств (установ) – 304 (7,7 відсотка), 
народні депутати України попередніх скликань Верховної Ради України – 291 (1,3 відсотка), пра-
цівники громадських об’єднань складають – 278 осіб (7 відсотків). 

Серед кандидатів у депутати 3,4 відсотка – працівники засобів масової інформації та охорони 
здоров’я, 2,9 відсотка – працівники держадміністрацій, 2,2 відсотка – працівники профспілок, 2,01 
відсотка – працівники судів, прокуратури, адвокатури, 1,9 відсотка – працівники науково-
дослідних інститутів, 1,7 відсотка – працівники правоохоронних органів, 1 відсоток – працівники 
культури. Одиницями представлені кандидати у депутати, які займають посади керівників держав-
них сільськогосподарських підприємств (0,2 відсотка), голів регіональних державних адміністрацій  
(0,2 відсотка), голів обласних і сільських рад (0,1 відсотка). 

Звертає на себе увагу така категорія населення, як тимчасово не працюючі, які в складі кандида-
тів у депутати становлять 2,3 відсотка, а також безробітні – 0,8 відсотка. 

Якщо аналізувати склад зареєстрованих кандидатів у депутати за професією, то важливо зазна-
чити, що переважна їх більшість – інженери – 1163 (29,4 відсотка), на другому місці фахівці освіти 
– 15,1 відсотка, юристи – 11,1 відсотка, економісти – 7,9 відсотка, фахівці сільськогосподарських 
професій складають 6,7 відсотка, медики – 5,3 відсотка, військові фахівці – 4,9 відсотка. 

Не менший інтерес викликають аналітичні дані щодо наукового ступеня кандидатів у депутати, се-
ред яких 623 (15,7 відсотка) мають науковий ступінь. У їх числі 158 (4 відсотки) – докторів наук: техні-
чних наук – 0,8 відсотка, економічних – 0,6 відсотка, медичних – 0,4 відсотка, фізико-математичних – 
0,4 відсотка, історичних, сільськогосподарських, філософських – 0,3 відсотка, юридичних, філологічних 
– 0,2 відсотка, педагогічних, політичних, біологічних – 0,1 відсотка, соціологічних, географічних – 0,1 
відсотка, геолого-мінералогічних наук – 0,03 відсотка, є також доктор богослов’я і доктор мистецтвоз-
навства. 

Найбільша кількість науковців мають науковий ступінь кандидата наук– 11,3 відсотка, в тому 
числі кандидати технічних і економічних наук– 2,60 відсотка, юридичних–1,11 відсотка, філософ-
ських – 0,8 відсотка, історичних наук –0,8 відсотка тощо. 

23 кандидати в депутати мають науковий ступінь – магістр, що складає 0,56 відсотка загальної 
кількості науковців. 

Продовжуючи аналіз, зазначимо, що з 623 науковців – кандидатів у депутати 364 (9,2 відсотка) 
мають учене звання. Серед них – 3,9 відсотка мають звання доцент, 3,4 відсотка – професор, 1,2 від-
сотка – академік галузевих академій, 0,2 відсотка – член-кореспондент галузевої академії. 
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Якщо аналізувати склад зареєстрованих кандидатів у депутати за рівнем освіти, то дані свідчать, 
що 90,8 відсотка (3599) мають вищу освіту, 4,6 відсотки (81) – середню, 2 відсотки (69) – незакін-
чену вищу, 0,10 відсотка (4) – незакінчену середню. 

Детальніший аналіз складу кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих 
округах можна зробити на підставі наведених нижче аналітичних таблиць. 

Довідка про кількість кандидатів у народні депутати України за станом на 29.03.98 р. 
 

Табл.1 
 Реєструвалося Вибуло Залишилось 

Багатомандатний округ 3605 66 3539 
Одномандатні округи 4278 316 3962 
Одночасно у багатомандатному та одномандат-
них округах 

 
1424 

 
114 

 
1310 

Всього у багатомандатному та одномандатних 
округах 

 
6454 

 
263 

 
6191 

 
Кількість кандидатів у народні депутати України, 

зареєстрованих окружними виборчими комісіями, по кожному регіону 
Табл.2 

За станом на 29.03. 98 р. 
     Ким висунутий кандидат 

N 
п.п. 

Адміністративно-
територіальна одиниця 

В серед-
ньому на 
1 мандат 

Кількість 
округів 

Кількість 
кандидатів, 
які балоту-

ються 

 

Самовисуванням 

На зборах осе-
редків партій, 

виборчих блоків 
партій 

     Кількість % Кількість % 

1 Автономна Республіка 
Крим 

 
16 

 
10 

 
161 

 
59 

 
36,65  

 
102 

 
63,35  

2 Вінницька область 18 8 147 72 48,98  75 51,02  
3 Волинська область 14 5 71 18 25,35  53 74,65  
4 Дніпропетровська область 15 17 260 116 44,62  144 55,38  
5 Донецька область 17 23 388 133 34,28  255 65,72  
6 Житомирська область 17 6 103 55 53,40  48 46,60  
7 Закарпатська область 12 5 60 25 41,67  35 58,33  
8 Запорізька область 17 9 157 79 50,32  78 49,68  
9 Івано-Франківська область 18 6 105 42 40,00  63 60,00  

10 Київська область 19 8 152 74 48,68  78 51,32  
11 Кіровоградська область 13 5 67 28 41,79  39 58,21  
12 Луганська область 19 12 233 118 50,64  115 49,36  
13 Львівська область 15 12 177 72 40,68  105 59,32  
14 Миколаївська область 19 6 113 45 39,82  68 60,18  
15 Одеська область 16 11 180 68 37,78  112 62,22  
16 Полтавська область 19 8 153 68 44,44  85 55,56  
17 Рівненська область 20 5 101 41 40,59  60 59,41  
18 Сумська область 14 6 81 44 54,32  37 45,68  
19 Тернопільська область 19 5 93 34 36,56  59 63,44  
20 Харківська область 21 14 293 104 35,49  189 64,51  
21 Херсонська область 19 6 116 58 50,00  58 50,00  
22 Хмельницька область 17 7 116 62 53,45  54 46,55  
23 Черкаська область 17 7 116 50 43,10  66 56,90  
24 Чернівецька область 17 4 66 37 56,06  29 43,94  
25 Чернігівська область 18 6 105 64 60,95  41 39,05  
26 місто Київ 26 12 310 128 41,29  182 58,71  
27 місто Севастополь 19 2 38 26 68,42  12 31,58  

 Всього по Україні 18 225 3962 1720 43,41  2242 56,59  
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Кількість зареєстрованих кандидатів у народні депутати України 
за протоколами окружних виборчих комісій Табл. 3 

За станом на 29.03. 98 р  
     Ким висунутий кандидат 
 

Адміністративно-
територіальна одиниця 

 
Кіль-
кість 

Кількість  
кандидатів у регіоні 

 
№ 

п.п. 

Кількість 
кандидатів в окрузі 

 
Самовисуванням 

На зборах осередків 
партій, 

виборчих блоків партій 
 округів Зареєстровано 

Вибуло 
Балотуються 

 Зареєстровано 
Вибуло 

Балотуються 

Зареєстровано 
Вибуло 

Балотуються 

Зареєстровано 
Вибуло 

Балотуються 

Автономна 10 185 24 161 1 24 2 22 9 2 7 15 0 15 
Республіка Крим      2 18 4 14 8 2 6 10 2 8 
      3 19 4 15 9 0 9 10 4 6 
      4 18 2 16 6 2 4 12 0 12 
      5 12 1 11 3 1 2 9 0 9 
      6 21 5 16 10 2 8 11 3 8 
      7 15 1 14 4 1 3 11 0 11 
      8 21 2 19 9 1 8 12 1 11 
      9 19 2 17 8 2 6 11 0 11 
      10 18 1 17 6 0 6 12 1 11 
Вінницька область 8 156 9 147 11 22 0 22 10 0 10 12 0 12 
      12 26 3 23 11 2 9 15 1 14 
      13 24 2 22 15 1 14 9 1 8 
      14 16 2 14 6 1 5 10 1 9 
      15 18 0 18 11 0 11 7 0 7 
      16 18 1 17 10 1 9 8 0 8 
      17 14 1 13 5 0 5 9 1 8 
      18 18 0 18 9 0 9 9 0 9 
Волинська область 5 79 8 71 19 14 2 12 3 1 2 11 1 10 
      20 12 0 12 1 0 1 11 0 11 
      21 20 3 17 8 1 7 12 2 10 
      22 21 3 18 6 1 5 15 2 13 
      23 12 0 12 3 0 3 9 0 9 
Дніпропетровська 17 273 13 260 24 17 0 17 7 0 7 10 0 10 
 область     25 22 1 21 10 0 10 12 1 11 
      26 17 0 17 6 0 6 11 0 11 
      27 23 1 22 13 1 12 10 0 10 
      28 13 1 12 5 0 5 8 1 7 
      29 20 2 18 8 1 7 12 1 11 
      30 17 0 17 7 0 7 10 0 10 
      31 15 0 15 6 0 6 9 0 9 
      32 13 0 13 4 0 4 9 0 9 
      33 13 1 12 5 1 4 8 0 8 
      34 22 1 21 14 0 14 8 1 7 
      35 21 1 20 13 0 13 8 1 7 
      36 10 0 10 2 0 2 8 0 8 
      37 14 1 13 4 0 4 10 1 9 
      38 21 1 20 12 1 11 9 0 9 
      39 9 1 8 3 0 3 6 1 5 
      40 6 2 4 1 0 1 5 2 3 
Донецька область 23 417 29 388 41 17 2 15 3 1 2 14 1 13 
      42 22 2 20 5 0 5 17 2 15 
      43 19 1 18 4 0 4 15 1 14 
      44 20 2 18 4 2 2 16 0 16 
      45 14 1 13 0 0 0 14 1 13 
      46 20 2 18 6 0 6 14 2 12 
      47 16 1 15 6 0 6 10 1 9 
      48 20 0 20 7 0 7 13 0 13 
      49 23 0 23 8 0 8 15 0 15 
      50 19 1 18 10 1 9 9 0 9 
      51 18 0 18 5 0 5 13 0 13 
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     52 17 0 17 7 0 7 10 0 10 
     Ким висунутий кандидат 
 

Адміністративно-
територіальна одиниця 

 
Кіль-
кість 

Кількість  
кандидатів у регіоні 

 
№ 

п.п. 

Кількість 
кандидатів в окрузі 

 
Самовисуванням 

На зборах осередків 
партій, 

виборчих блоків партій 
 округів Зареєстровано 

Вибуло 
Балотуються 

 Зареєстровано 
Вибуло 

Балотуються 

Зареєстровано 
Вибуло 

Балотуються 

Зареєстровано 
Вибуло 

Балотуються 

Донецька область     53 22 3 19 10 2 8 12 1 11 
     54 17 1 16 4 0 4 13 1 12 
      55 16 0 16 6 0 6 10 0 10 
      56 23 2 21 12 0 12 11 2 9 
      57 18 1 17 8 1 7 10 0 10 
      58 16 1 15 8 0 8 8 1 7 
      59 17 1 16 7 0 7 10 1 9 
      60 19 3 16 9 1 8 10 2 8 
      61 14 2 12 3 1 2 11 1 10 
      62 17 1 16 7 1 6 10 0 10 
      63 13 2 11 4 0 4 9 2 7 
Житомирська область 6 115 12 103 64 34 5 29 19 2 17 15 3 12 
      65 15 1 14 12 0 12 3 1 2 
      66 12 1 11 4 0 4 8 1 7 
      67 14 1 13 7 1 6 7 0 7 
      68 24 3 21 13 2 11 11 1 10 
      69 16 1 15 5 0 5 11 1 10 
Закарпатська 5 81 21 60 70 15 3 12 7 3 4 8 0 8 
область      71 16 6 10 4 2 2 12 4 8 
      72 18 2 16 10 1 9 8 1 7 
      73 8 5 3 1 1 0 7 4 3 
      74 24 5 19 11 1 10 13 4 9 
Запорізька 9 169 12 157 75 26 2 24 15 2 13 11 0 11 
область      76 15 1 14 7 1 6 8 0 8 
      77 20 0 20 11 0 11 9 0 9 
      78 18 0 18 8 0 8 10 0 10 
      79 21 4 17 12 4 8 9 0 9 
      80 22 2 20 15 1 14 7 1 6 
      81 18 2 16 10 2 8 8 0 8 
      82 16 1 15 6 0 6 10 1 9 
      83 13 0 13 5 0 5 8 0 8 
Івано-Франківська 6 120 15 105 84 24 3 21 12 1 11 12 2 10 
область     85 18 1 17 5 0 5 13 1 12 
      86 24 3 21 11 1 10 13 2 11 
      87 16 5 11 6 1 5 10 4 6 
      88 21 3 18 6 1 5 15 2 13 
      89 17 0 17 6 0 6 11 0 11 
Київська область 8 169 17 152 90 28 3 25 17 2 15 11 1 10 
      91 16 1 15 5 0 5 11 1 10 
      92 18 7 11 8 2 6 10 5 5 
      93 22 4 18 11 2 9 11 2 9 
      94 21 1 20 7 0 7 14 1 13 
      95 27 1 26 16 0 16 11 1 10 
      96 21 0 21 11 0 11 10 0 10 
      97 16 0 16 5 0 5 11 0 11 
Кіровоградська 5 73 6 67 98 18 1 17 7 0 7 11 1 10 
область     99 12 1 11 7 0 7 5 1 4 
      100 11 0 11 4 0 4 7 0 7 
      101 16 1 15 5 1 4 11 0 11 
      102 16 3 13 9 3 6 7 0 7 
Луганська область 12 246 13 233 103 17 2 15 10 2 8 7 0 7 
     104 23 1 22 10 0 10 13 1 12 
      105 25 1 24 15 1 14 10 0 10 
     106 23 4 19 9 0 9 14 4 10 
      107 30 1 29 17 0 17 13 1 12 
      108 14 0 14 5 0 5 9 0 9 
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     продовження Табл. 3 
     Ким висунутий кандидат 
 

Адміністративно-
територіальна одиниця 

 
Кіль-
кість 

Кількість  
кандидатів у регіоні 

 
№ 

п.п. 

Кількість 
кандидатів в окрузі 

 
Самовисуванням 

На зборах осередків 
партій, 

виборчих блоків партій 
 округів Зареєстровано 

Вибуло 
Балотуються 

 Зареєстровано 
Вибуло 

Балотуються 

Зареєстровано 
Вибуло 

Балотуються 

Зареєстровано 
Вибуло 

Балотуються 

Луганська область     109 22 0 22 11 0 11 11 0 11 
      110 14 1 13 7 1 6 7 0 7 
      111 17 0 17 7 0 7 10 0 10 
      112 26 2 24 15 1 14 11 1 10 
      113 11 0 11 2 0 2 9 0 9 
      114 24 1 23 15 0 15 9 1 8 
Львівська область 12 192 15 177 115 16 1 15 4 0 4 12 1 11 
      116 16 0 16 4 0 4 12 0 12 
      117 22 1 21 11 1 10 11 0 11 
      118 16 1 15 3 0 3 13 1 12 
      119 15 1 14 5 0 5 10 1 9 
      120 12 0 12 2 0 2 10 0 10 
      121 13 3 10 5 0 5 8 3 5 
      122 24 4 20 12 2 10 12 2 10 
      123 16 0 16 8 0 8 8 0 8 
      124 12 0 12 5 0 5 7 0 7 
      125 11 3 8 6 0 6 5 3 2 
      126 19 1 18 10 0 10 9 1 8 
Миколаївська область 6 118 5 113 127 24 0 24 9 0 9 15 0 15 
      128 22 2 20 10 2 8 12 0 12 
      129 26 1 25 11 1 10 15 0 15 
      130 15 1 14 6 0 6 9 1 8 
      131 17 0 17 8 0 8 9 0 9 
      132 14 1 13 5 1 4 9 0 9 
Одеська область 11 186 6 180 133 21 0 21 5 0 5 16 0 16 
      134 21 2 19 11 1 10 10 1 9 
      135 19 0 19 5 0 5 14 0 14 
      136 18 1 17 7 1 6 11 0 11 
      137 17 1 16 5 1 4 12 0 12 
      138 17 0 17 9 0 9 8 0 8 
      139 19 0 19 10 0 10 9 0 9 
      140 8 0 8 3 0 3 5 0 5 
      141 21 1 20 9 0 9 12 1 11 
      142 15 0 15 5 0 5 10 0 10 
      143 10 1 9 2 0 2 8 1 7 
Полтавська область 8 159 6 153 144 30 3 27 18 1 17 12 2 10 
      145 23 0 23 8 0 8 15 0 15 
      146 10 0 10 2 0 2 8 0 8 
      147 19 1 18 7 0 7 12 1 11 
      148 14 0 14 6 0 6 8 0 8 
      149 17 1 16 4 1 3 13 0 13 
      150 27 1 26 16 1 15 11 0 11 
      151 19 0 19 10 0 10 9 0 9 
Рівненська область 5 115 14 101 152 25 5 20 13 5 8 12 0 12 
      153 24 2 22 9 2 7 15 0 15 
      154 25 2 23 10 0 10 15 2 13 
      155 18 4 14 7 1 6 11 3 8 
      156 23 1 22 10 0 10 13 1 12 
Сумська область 6 90 9 81 157 21 0 21 13 0 13 8 0 8 
      158 20 2 18 12 0 12 8 2 6 
      159 13 2 11 5 0 5 8 2 6 
     160 14 0 14 7 0 7 7 0 7 
      161 13 2 11 5 0 5 8 2 6 
      162 9 3 6 3 1 2 6 2 4 
Тернопільська бласть 5 103 10 93 163 22 5 17 8 3 5 14 2 12 
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     Ким висунутий кандидат 
 

Адміністративно-
територіальна одиниця 

 
Кіль-
кість 

Кількість  
кандидатів у регіоні 

 
№ 

п.п. 

Кількість 
кандидатів в окрузі 

 
Самовисуванням 

На зборах осередків 
партій, 

виборчих блоків партій 
 округів Зареєстровано 

Вибуло 
Балотуються 

 Зареєстровано 
Вибуло 

Балотуються 

Зареєстровано 
Вибуло 

Балотуються 

Зареєстровано 
Вибуло 

Балотуються 

Тернопільська бласть     164 25 1 24 12 1 11 13 0 13 
      165 20 3 17 9 1 8 11 2 9 
      166 17 0 17 4 0 4 13 0 13 
      167 19 1 18 7 1 6 12 0 12 
Харківська область 14 307 14 293 168 32 0 32 11 0 11 21 0 21 
      169 26 2 24 8 1 7 18 1 17 
      170 26 2 24 11 0 11 15 2 13 
      171 23 0 23 11 0 11 12 0 12 
      172 23 0 23 11 0 11 12 0 12 
      173 22 4 18 7 2 5 15 2 13 
      174 22 1 21 5 1 4 17 0 17 
      175 15 0 15 3 0 3 12 0 12 
      176 20 2 18 7 1 6 13 1 12 
      177 22 1 21 9 1 8 13 0 13 
      178 11 0 11 2 0 2 9 0 9 
      179 20 1 19 8 0 8 12 1 11 
      180 22 0 22 9 0 9 13 0 13 
      181 23 1 22 9 1 8 14 0 14 
Херсонська область 6 120 4 116 182 21 2 19 12 1 11 9 1 8 
      183 23 1 22 9 1 8 14 0 14 
      184 27 1 26 17 0 17 10 1 9 
      185 13 0 13 5 0 5 8 0 8 
      186 17 0 17 8 0 8 9 0 9 
      187 19 0 19 9 0 9 10 0 10 
Хмельницька область 7 126 10 116 188 20 0 20 9 0 9 11 0 11 
      189 18 2 16 11 1 10 7 1 6 
      190 19 3 16 8 2 6 11 1 10 
      191 19 1 18 13 1 12 6 0 6 
      192 17 2 15 7 0 7 10 2 8 
      193 17 1 16 12 0 12 5 1 4 
      194 16 1 15 7 1 6 9 0 9 
Черкаська область 7 121 5 116 195 18 2 16 7 2 5 11 0 11 
      196 21 1 20 11 0 11 10 1 9 
      197 12 0 12 4 0 4 8 0 8 
      198 14 0 14 5 0 5 9 0 9 
      199 19 2 17 13 2 11 6 0 6 
      200 18 0 18 5 0 5 13 0 13 
      201 19 0 19 9 0 9 10 0 10 
Чернівецька область 4 73 7 66 202 24 2 22 14 0 14 10 2 8 
      203 16 2 14 8 1 7 8 1 7 
      204 14 3 11 5 0 5 9 3 6 
      205 19 0 19 11 0 11 8 0 8 
Чернігівська область 6 120 15 105 206 21 0 21 12 0 12 9 0 9 
      207 21 5 16 13 1 12 8 4 4 
      208 21 3 18 14 2 12 7 1 6 
      209 21 3 18 11 2 9 10 1 9 
      210 18 1 17 11 0 11 7 1 6 
      211 18 3 15 10 2 8 8 1 7 
місто Київ 12 324 14 310 212 24 1 23 7 0 7 17 1 16 
      213 26 1 25 12 1 11 14 0 14 
      214 26 1 25 13 0 13 13 1 12 
      215 24 0 24 9 0 9 15 0 15 
     216 27 3 24 9 1 8 18 2 16 
     217 27 1 26 12 0 12 15 1 14 
     218 38 1 37 19 0 19 19 1 18 
     219 25 3 22 12 1 11 13 2 11 
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     продовження Табл. 3 
     Ким висунутий кандидат 
 

Адміністративно-
територіальна одиниця 

 
Кіль-
кість 

Кількість  
кандидатів у регіоні 

 
№ 

п.п. 

Кількість 
кандидатів в окрузі 

 
Самовисуванням 

На зборах осередків 
партій, 

виборчих блоків партій 
 округів Зареєстровано 

Вибуло 
Балотуються 

 Зареєстровано 
Вибуло 

Балотуються 

Зареєстровано 
Вибуло 

Балотуються 

Зареєстровано 
Вибуло 

Балотуються 

місто Київ     220 26 0 26 10 0 10 16 0 16 
     221 29 1 28 11 0 11 18 1 17 
     222 23 1 22 10 1 9 13 0 13 
     223 29 1 28 9 1 8 20 0 20 
місто Севастополь 2 41 3 38 224 20 1 19 15 1 14 5 0 5 
      225 21 2 19 14 2 12 7 0 7 
Всього по Україні 225 4278 316 3962  4278 316 3962 1859 139 1720 2419 177 2242 

 

Аналітичні дані про кандидатів у народні депутати України 
в одномандатних виборчих округах 

За станом на 29.03.98 р. 

 Кількість кандидатів 3 962  
    

В тому числі по регіонах:   
 Донецька обл. 388 9,79% 
 м. Київ 310 7,82% 
 Харківська обл. 293 7,40% 
 Дніпропетровська обл. 260 6,56% 
 Луганська обл. 233 5,88% 
 Одеська обл. 180 4,54% 
 Львівська обл. 177 4,47% 
 Авт.Республіка Крим 161 4,06% 
 Запорізька обл. 157 3,96% 
 Полтавська обл. 153 3,86% 
 Київська обл. 152 3,84% 
 Вінницька обл. 147 3,71% 
 Херсонська обл. 116 2,93% 
 Хмельницька обл. 116 2,93% 
 Черкаська обл. 116 2,93% 
 Миколаївська обл. 113 2,85% 
 Івано-Франківська обл. 105 2,65% 
 Чернігівська обл. 105 2,65% 
 Житомирська обл. 103 2,60% 
 Рівненська обл. 101 2,55% 
 Тернопільська обл. 93 2,35% 
 Сумська обл. 81 2,04% 
 Волинська обл. 71 1,79% 
 Кіровоградська обл. 67 1,69% 
 Чернівецька обл. 66 1,67% 
 Закарпатська обл. 60 1,51% 
 м. Севастополь 38 0,96% 
    

Висування (*)   
 Самовисування 1 717 43,34% 
 Трудовий колектив 2 0,05% 
 Збори громадян 1 0,03% 
 Партія, виборчий блок партій 2 242 56,59% 
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  В тому числі:   
 Народний Рух України 186 4,69% 
 Всеукраїнське об'єднання «Громада» 181 4,57% 
 Комуністична партія України 174 4,39% 
 Виборчий блок партій «Національний фронт» 161 4,06% 
 Соціал-демократична партія України (об'єднана) 128 3,23% 
 Партія Зелених України 115 2,90% 
 Народно-демократична партія 108 2,73% 
 Виборчий блок Соціалістичної партії України та Селянської 
партії України «За правду, за народ, за Україну!» 

 
100 

 
2,52% 

 Виборчий блок партій «Блок Демократичних партій - НЕП 
(народовладдя, економіка, порядок)» 

 
98 

 
2,47% 

 Виборчий блок партій «Партія праці та Ліберальна партія - 
РАЗОМ!» 

 
88 

 
2,22% 

 Аграрна партія України 85 2,15% 
 Партія «Реформи і порядок» 83 2,09% 
 Прогресивна соціалістична партія України 74 1,87% 
 Християнсько-демократична партія України 66 1,67% 
 Українська Національна Асамблея 52 1,31% 
 Республіканська Християнська партія 49 1,24% 
 Соціал-демократична партія України 42 1,06% 
 Виборчий блок партій «Трудова Україна» 42 1,06% 
 Партія Регіонального відродження України 42 1,06% 
 Виборчий блок партій «Європейський вибір України» 41 1,03% 
 Всеукраїнська партія трудящих 40 1,01% 
 Виборчий блок партій «Вперед, Україно!» 38 0,96% 
 Виборчий блок партій «СЛОн – Соціально-Ліберальне 
Об'єднання» 

35 0,88% 

 Партія захисників Вітчизни 29 0,73% 
 Соціалістична партія України 28 0,71% 
 Ліберальна партія України 28 0,71% 
 Виборчий блок партій «Менше слів» 22 0,56% 
 Партія духовного, економічного і соціального прогресу 18 0,45% 
 Українська селянська демократична партія 17 0,43% 
 Партія «Союз» 12 0,30% 
 Партія мусульман України 11 0,28% 
 Партія Християнсько-Народний Союз 11 0,28% 
 Партія національно-економічного розвитку України 10 0,25% 
 Українська партія справедливості 6 0,15% 
 Всеукраїнська партія жіночих ініціатив 5 0,13% 
 Демократична партія України 5 0,13% 
 Українська Християнсько-демократична партія 4 0,10% 
 Партія «Міжрегіональний блок реформ» 2 0,05% 
 Українська Консервативна Республіканська партія 2 0,05% 
 Селянська партія України 1 0,03% 
 Ліберально-демократична партія України 1 0,03% 
 Соціал-національна партія України 1 0,03% 
 Конгрес Українських Націоналістів 1 0,03% 
    
 * Відсоток для партій підраховується від загальної кількості   
    

Народні депутати України (11,12,13 скликань)   
 Народні депутати 13 скликання 291 7,34% 
 В тому числі:   
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   Депутати, які обирались тільки на 13 скл. 249 6,28% 
   Депутати, які обирались на 12, 13 скл. 40 1,01% 
   Депутати, які обирались на 11, 12, 13 скл. 2 0,05% 
   Депутати, які обирались тільки на 11 скл. 2 0,05% 
   Депутати, які обирались на 11, 12 скл. 4 0,10% 
   Депутати, які обирались тільки на 12 скл. 44 1,11% 
    

Партійність   
 Безпартійні 1 882 47,50% 
 Комуністична партія України 198 5,00% 
 Всеукраїнське об’єднання «Громада» 183 4,62% 
 Народний Рух України 183 4,62% 
 Народно-демократична партія 135 3,41% 
 Соціал-демократична партія України (об’єднана) 97 2,45% 
 Соціалістична партія України 97 2,45% 
 Аграрна партія України 96 2,42% 
 Партія Зелених України 90 2,27% 
 Ліберальна партія України 80 2,02% 
 Демократична партія України 79 1,99% 
 Конгрес Українських Націоналістів 73 1,84% 
 Партія «Реформи і порядок» 70 1,77% 
 Українська Республіканська партія 66 1,67% 
 Християнсько-демократична партія України 65 1,64% 
 Прогресивна соціалістична партія України 65 1,64% 
 Українська Національна Асамблея 51 1,29% 
 Партія Регіонального відродження України 46 1,16% 
 Республіканська Християнська партія 40 1,01% 
 Українська селянська демократична партія 34 0,86% 
 Селянська партія України 31 0,78% 
 Соціал-демократична партія України 29 0,73% 
 Партія «Міжрегіональний блок реформ» 28 0,71% 
 Партія Праці 27 0,68% 
 Всеукраїнська партія трудящих 24 0,61% 
 Громадянський конгрес України 18 0,45% 
 Партія захисників Вітчизни 17 0,43% 
 Партія Християнсько-Народний Союз 17 0,43% 
 Ліберально-демократична партія України 15 0,38% 
 Українська Консервативна Республіканська партія 14 0,35% 
 Українська партія справедливості 13 0,33% 
 Партія духовного, економічного і соціального прогресу 11 0,28% 
 Партія економічного відродження 11 0,28% 
 Партія національно-економічного розвитку України 10 0,25% 
 Партія «Союз» 9 0,23% 
 Українська Християнсько-демократична партія 9 0,23% 
 Всеукраїнське політичне об’єднання 
«Державна самостійність України» 

 
9 

 
0,23% 

 Всеукраїнська партія жіночих ініціатив 6 0,15% 
 Конституційно-демократична партія 6 0,15% 
 Партія «Жінки України» 6 0,15% 
 Соціал-національна партія України 6 0,15% 
 Партія слов’янської єдності України 6 0,15% 
 Партія мусульман України 3 0,08% 
 Партія комуністів (більшовиків) України 3 0,08% 
 Партія національного врятування України 2 0,05% 
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 Організація Українських націоналістів в Україні 2 0,05% 
 Разом 3 962  
    

Стать, вік   
  Чоловіки від 21 до 30 років 190 4,80% 
  Жінки від 21 до 30 років 22 0,56% 
 Разом від 21 до 30 років 212 5,35% 
  Чоловіки від 31 до 40 років 822 20,75% 
  Жінки від 31 до 40 років 84 2,12% 
 Разом від 31 до 40 років 906 22,87% 
  Чоловіки від 41 до 50 років 1 460 36,85% 
  Жінки від 41 до 50 років 185 4,67% 
 Разом від 41 до 50 років 1 645 41,52% 
  Чоловіки від 51 до 60 років 908 22,92% 
  Жінки від 51 до 60 років 81 2,04% 
 Разом від 51 до 60 років 989 24,96% 
  Чоловіки від 61 до 70 років 189 4,77% 
  Жінки від 61 до 70 років 7 0,18% 
 Разом від 61 до 70 років 196 4,95% 
  Чоловіки від 71 до 80 років 13 0,33% 
  Жінки від 71 до 80 років 1 0,03% 
 Разом від 71 до 80 років 14 0,35% 
  Всього чоловіків 3 582 90,41% 
  Всього жінок 380 9,59% 
 Разом 3 962 100,00% 
    

Посада, заняття   
 Підприємці, фермери 966 24,38% 
 Працівники соціально-культурної сфери 690 17,42% 
 Керівники та працівники державних підприємств 448 11,31% 
 Працівники громадських об’єднань та організацій 395 9,97% 
 Народні депутати України 291 7,34% 
 Керівники органів місцевої виконавчої влади та самоврядування 236 5,96% 
 Працівники правоохоронних органів 152 3,84% 
 Працівники засобів масової інформації 134 3,38% 
 Пенсіонери 127 3,21% 
 Тимчасово не працюючі 121 3,05% 
 Працівники сільськогосподарських підприємств 113 2,85% 
 Робітники 68 1,72% 
 Військовослужбовці 62 1,56% 
 Студенти, аспіранти 43 1,09% 
 Керівники та працівники міністерств та відомств 42 1,06% 
 Працівники Секретаріату Верховної Ради України 39 0,98% 
 Служителі культу 18 0,45% 
 Працівники Адміністрації Президента України 11 0,28% 
 Голови обласних рад 4 0,10% 
 Голови обласних державних адміністрацій 2 0,05% 
    

Професія за освітою   
 Інженерно-технічні та будівельні професії 1 491 37,63% 
 Працівники освіти 599 15,12% 
 Юристи,соціологи, політологи,  456 11,51% 
 Фахівці менеджменту, економісти 323 8,15% 
 Сільськогосподарські професії 267 6,74% 
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 Медики 210 5,30% 
 Військові фахівці 192 4,85% 
 Працівники засобів масової інформації 109 2,75% 
 Працівники культури, мистецтва 76 1,92% 
 Робітничі професії 62 1,56% 
 Природознавчі професії 37 0,93% 
 Фахівці торгівлі і побуту 27 0,68% 
 Релігійні діячі 8 0,20% 
 Інші професії 105 2,65% 
    

Освіта   
 Вища 3 601 90,89% 
 Середня спеціальна 180 4,54% 
 Середня загальна 81 2,04% 
 Незакінчена вища 68 1,72% 
 Технічна з середньою загальною 27 0,68% 
 Незакінчена середня 4 0,10% 
 Технічна з неповною середньою 1 0,03% 
    

Учене звання    
 Всього мають учене звання (учені звання) 365 9,21% 
 Доценти 154 3,89% 
 Професори 135 3,41% 
 Академіки галузевих академій 76 1,91% 
 Члени-кореспонденти галузевої академії 19 0,47% 
 Академіки Національної академії наук 5 0,13% 
 Старші наукові співробітники 4 0,10% 
 Члени-кореспонденти Національної академії наук 3 0,08% 
 Члени-кореспонденти Академії педагогічних наук 2 0,05% 
 Почесні магістри права 2 0,05% 
 Академіки Академії медичних наук 2 0,05% 
 Члени-кореспонденти Академії медичних наук 1 0,03% 
 Члени-кореспонденти ВАСГHІЛ 1 0,03% 
 Академіки Академії педагогічних наук 1 0,03% 
    

Науковий ступінь   
 Всього мають науковий ступінь (наукові ступені ) 623 15,72% 
 Кандидати наук 445 11,23% 
 Доктори наук 159 4,01% 
 Магістри 23 0,58% 
    

Посада, заняття (детально)   
 Підприємці та працівники акціонерних товариств 940 23,73% 
 Працівники освіти 432 10,90% 
 Працівники державних підпр.і установ 304 7,67% 
 Народні депутати України 291 7,34% 
 Працівники громадських об'єднань і організацій 278 7,02% 
 Працівники засобів масової інформації 134 3,38% 
 Працівники охорони здоров'я 133 3,36% 
 Пенсіонери 127 3,21% 
 Працівники держадміністрацій 115 2,90% 
 Директори державних підприємств і орган. 107 2,70% 
 Тимчасово не працюючі 89 2,25% 
 Працівники профспілок і комітетів 88 2,22% 
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 Працівники судів,прокуратури,адвокатури 83 2,09% 
 Керівники колективних с/г підприємств 76 1,92% 
 Працівники науково-дослідних інститутів 75 1,89% 
 Працівники правоохоронних органів 69 1,74% 
 Робітники 68 1,72% 
 Військовослужбовці 62 1,56% 
 Працівники рад усіх рівнів 48 1,21% 
 Студенти, аспіранти 43 1,09% 
 Працівники культури 41 1,03% 
 Працівники Секретаріату Верховної Ради України 39 0,98% 
 Працівники міністерств і відомств 35 0,88% 
 Безробітні 32 0,81% 
 Керівники партій та їх регіональних орг. 29 0,73% 
 Працівники с/г підприємств 28 0,71% 
 Фермери 26 0,66% 
 Інженерно-технічні працівники 24 0,61% 
 Служителі культу 18 0,45% 
 Міські голови 18 0,45% 
 Працівники органів місцевого самоврядування 18 0,45% 
 Керівники рад народних депутатів 17 0,43% 
 Працівники державних податкових адміністрацій 13 0,33% 
 Працівники адміністрації Президента 11 0,28% 
 Керівники державних с/г підприємств 9 0,23% 
 Голови регіональних державних адміністрацій 8 0,20% 
 Перші керівники міністерств і відомств 7 0,18% 
 Працівники соціо-аналітичних установ 6 0,15% 
 Депутати рад усіх рівнів 6 0,15% 
 Голови обласних рад 4 0,10% 
 Сільські голови 4 0,10% 
 Творча інтелігенція 3 0,08% 
 Голови обласних державних адміністрацій 2 0,05% 
 Селищні голови 2 0,05% 
    

Професія за освітою (детально)   
 Інженери 1 163 29,35% 
 Фахівці освіти 599 15,12% 
 Юристи 440 11,11% 
 Економісти 312 7,87% 
 Фахівці сільськогосподарських професій 267 6,74% 
 Медики 210 5,30% 
 Військові фахівці 192 4,85% 
 Техніки, технологи 112 2,83% 
 Фахівці засобів масової інформації 109 2,75% 
 Немає професії за освітою 105 2,65% 
 Хіміки, фізики, математики 81 2,04% 
 Фахівці культури і мистецтва 76 1,92% 
 Робітничі професії 61 1,54% 
 Фахівці гірничих професій 57 1,44% 
 Архітектори, будівельники 31 0,78% 
 Фахівці лісового господарства 18 0,45% 
 Енергетики, металурги, машинобудівники 18 0,45% 
 Фахівці транспорту 18 0,45% 
 Фахівці торгівлі та побутового обслугов. 17 0,43% 
 Соціологи, психологи, політологи 16 0,40% 
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 Фахівці менеджменту 11 0,28% 
 Фахівці харчової і легкої промисловості 10 0,25% 
 Екологи, біологи 10 0,25% 
 Гідрологи, геологи, метеорологи, геодезисти 9 0,23% 
 Служителі культу 8 0,20% 
 Фахівці радіотехніки і зв'язку 6 0,15% 
 Електротехніки, приладобудівники 4 0,10% 
 Фахівці з електроніки,обчислювальної техніки 1 0,03% 
 Деревообробники 1 0,03% 
    

Науковий ступінь (детально)   
 Всього мають науковий ступінь (наукові ступені ) 623 15,72% 
 Кандидати технічних наук 104 2,62% 
 Кандидати економічних наук 103 2,60% 
 Кандидати юридичних наук 43 1,09% 
 Кандидати філософських наук 33 0,83% 
 Кандидати історичних наук 31 0,78% 
 Доктори технічних наук 30 0,76% 
 Доктори економічних наук 25 0,63% 
 Кандидати фізико-математичних наук 23 0,58% 
 Кандидати медичних наук 22 0,56% 
 Кандидати сільськогосподарських наук 22 0,56% 
 Доктори медичних наук 17 0,43% 
 Магістри державного управління 16 0,40% 
 Доктори фізико-математичних наук 15 0,38% 
 Кандидати педагогічних наук 14 0,35% 
 Доктори історичних наук 13 0,33% 
 Кандидати біологічних наук 12 0,30% 
 Доктори сільськогосподарських наук 12 0,30% 
 Доктори філософських наук 11 0,28% 
 Доктори юридичних наук 10 0,25% 
 Кандидати філологічних наук 8 0,20% 
 Кандидати політичних наук 8 0,20% 
 Доктори філологічних наук 6 0,15% 
 Доктори педагогічних наук 5 0,13% 
 Доктори політичних наук 5 0,13% 
 Магістри бізнес-адміністрації 5 0,13% 
 Кандидати військових наук 4 0,10% 
 Доктори біологічних наук 4 0,10% 
 Кандидати мистецтвознавства 4 0,10% 
 Кандидати хімічних наук 3 0,08% 
 Кандидати психологічних наук 3 0,08% 
 Доктори соціологічних наук 3 0,08% 
 Кандидати архітектури 2 0,05% 
 Кандидати богословія 2 0,05% 
 Доктори географічних наук 2 0,05% 
 Кандидати географічних наук 2 0,05% 
 Кандидати ветеринарних наук 1 0,03% 
 Доктори геолого-мінералогічних наук 1 0,03% 
 Магістри політичних наук 1 0,03% 
 Магістри економіки 1 0,03% 
 Доктори богословія 1 0,03% 
 Доктори мистецтвознавства 1 0,03% 
 Кандидати геолого-мінералогічних наук 1 0,03% 
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Кількість безпартійних кандидатів 
в одномандатних виборчих округах по кожному з регіонів 

Табл. 4 
 

№ 
п.п. 

 

Адміністративно-територіальна одиниця 

 
Кількість кандида-

тів в одномандатних 

 
в тому числі безпар-

тійні 
  виборчих округах всього відсоток 

1 Автономна Республіка Крим 161 76 47,20 

2 Вінницька область 147 73 49,66 

3 Волинська область 71 29 40,85 

4 Дніпропетровська область 260 117 45,00 

5 Донецька область 388 167 43,04 

6 Житомирська область 103 47 45,63 

7 Закарпатська область 60 23 38,33 

8 Запорізька область 157 79 50,32 

9 Івано-Франківська область 105 40 38,10 

10 Київська область 152 78 51,32 

11 Кіровоградська область 67 33 49,25 

12 Луганська область 233 131 56,22 

13 Львівська область 177 69 38,98 

14 Миколаївська область 113 50 44,25 

15 Одеська область 180 78 43,33 

16 Полтавська область 153 75 49,02 

17 Рівненська область 101 44 43,56 

18 Сумська область 81 37 45,68 

19 Тернопільська область 93 29 31,18 

20 Харківська область 293 146 49,83 

21 Херсонська область 116 68 58,62 

22 Хмельницька область 116 62 53,45 

23 Черкаська область 116 57 49,14 

24 Чернівецька область 66 36 54,55 

25 Чернігівська область 105 61 58,10 

26 місто Київ 310 154 49,68 

27 місто Севастополь 38 23 60,53 

Разом 3962 1882 47,50 
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ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Кандидати у народні депутати У країни для участі у виборах

по одномандатних виборчих округах

№

пп

Прізвище ім я

побатькові кандидата у

депутати

Рік народження професія посада заняття

місцероботи і проживання

партійністьта виборчийокруг відякого обранодепутата

АвтономнаРеспубліка К рим Виборчийокруг№

Алябишев

Михайло

Степанович

року народження юрист президент Кримської республіканської асоціації юрисконсуль

тів проживає в м Сімферополі член Всеукраїнської партії трудящих Висунуто Всеукраїнсь

кою партією трудящих

Антонова

ТетянаВалеріївна

року народження юрист юрисконсульт малого підприємства Горизонталь проживає в

м Севастополі безпартійна Самовисування

Березін

Валентин

Васильович

року народження технік механік пенсіонер інвалід Чорнобильської атомної електроста

нції проживає в м Сімферополі член Партії Зелених України Висунуто Партією Зелених

України

Булавін

Сергій

Олександрович

року народження студент го курсу Кримського факультету Київського національного

економічного університету проживає в м Сімферополі безпартійний Самовисування

Глотов

Василь

Єгорович

року народження біолог викладач біології та хімії провідний спеціаліст виконавчої ди

рекції програми зі створення єдиного республіканського цифрового територіального кадастру

при Раді М іністрів Автономної Республіки Крим проживає в м Сімферополі безпартійний

Самовисування

Донченко

Петро

Іванович

року народження інженер будівельник керуючий трестом Південпромхіммонтаж

проживає в м Сімферополі член Партії Регіонального відродження України Висунуто Парті

єю Регіонального відродження України

Жилін

Анатолій

Олексійович

року народження вчитель історії і суспільствознавства заступник голови Російської

общини Криму проживає в м Сімферополі Автономної Республіки Крим член Громадянсько

го конгресу України Висунуто виборчим блоком партій ТрудоваУкраїна

Житнюк

ІванВасильович

року народження економіст голова правління Ліги офіцерів К риму проживає в

м Сімферополі безпартійний Самовисування

Кожевніков

Володимир

Олександрович

року народження юрист голова правління Кримської філії асоціації Содружество про

живає в м Сімферополі безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Європейський вибір

України

Красикова

Тетяна

Олександрівна

року народження вчитель англійської мови президент Чорноморської телерадіокомпанії

проживає в м Сімферополі безпартійна Самовисування

Лешан

Євгеній

Анатолійович

року народження журналіст студент Таврійського екологічного інституту проживає в

м Сімферополі член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністичною партією Украї

ни

Ломакин

Павло

Васильович

року народження вчитель історії та суспільствознавства завідувач відділу інформації

К римської організації Всеукраїнського об єднання Громада проживає в м Сімферополі

член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Грома

да

Морозова

Ірина

Олександрівна

року народження викладач романо германської філології старший науковий співробіт

ник Кримської академії наук проживає в м Сімферополі безпартійна Самовисування

Павленко

Едуард

Іванович

року народження інженер електрик народний депутат України член Комітету Верховної

Ради України з прав людини національних меншин та національних відносин проживає в

м Сімферополі безпартійний Самовисування

Плюта

Олександр

Никифорович

року народження юрист правознавець генерал майор М іністерства внутрішніх справ

України резерв М іністерства внутрішніх справ України проживає в м Сімферополі безпар

тійний Висунуто Партією Союз

Попов

Євгеній

Іванович

року народження радіотехнік інженер цеху Сімферопольської телефонно телеграфної

станції проживає в м Сімферополі член Конституційно демократичної партії Висунуто вибо

рчим блоком партій СЛОн Соціально ЛіберальнеОб єднання

Прималенний

Олександр

Олексійович

року народження географ голова Кримського регіонального відділення Всеукраїнського

комітету підтримки Програми ООН щодо навколишнього середовища проживає в

м Сімферополі член Християнсько демократичної партії України Висунуто Християнсько

демократичною партією України

Решитов

Ізет

року народження вчений агроном тимчасово не працює проживає в м Сімферополі

безпартійний Висунуто Партією мусульман України

Рибалка

Анатолій

Миколайович

року народження лікар завідувач кафедри Кримського медичного університету прожи

ває в м Сімферополі безпартійний Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії України

таСелянської партії У країни

Рибалка

Іван

Захарович

року народження інженер будівельник економіст начальник управління з ціноутворен

ня і контрактів об єднання Кримагробуд проживає в м Сімферополі член Української Рес

публіканської партії Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Савін

Едуард

Іванович

року народження радіоінженер начальник відділу зв язку ПНУ М іністерства зв язку

Криму проживає в м Сімферополі член Партії праці Висунуто виборчим блоком партій

Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Чакала

Леніє

Ісмаїлівна

року народження вчитель німецької мови викладач Сімферопольського профтехучили

ща№ проживає в м Сімферополі безпартійна Висунуто Народним Рухом України

Лавриненко

Володимир

Федорович

року народження інженер механік генеральний директор голова правління відкритого

акціонерного товариства Кримпродмаш проживає в м Сімферополі безпартійний Самови

сування



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Рябков

Олександр

Павлович

року народження юрист міжнародник міністр зовнішньоекономічних зв язків торгівлі і

захисту прав споживачів Автономної Республіки Крим проживає в м Сімферополі безпартій

ний Самовисування

АвтономнаРеспубліка К рим Виборчийокруг№

Александренко

Володимир

Євгенійович

року народження інженер будівельник начальник інспекції державного архітектурно

будівельного контролю м Сімферополя проживає в м Сімферополі безпартійний Самовису

вання

Афонін

Юрій

Валентинович

року народження фізик голова профспілкового комітету студентів Сімферопольського

університету проживає в м Сімферополі член Партії Зелених України Висунуто Партією

Зелених України

Бекіров

Надір

Валеріянович

року народження юрист депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим прожи

ває в м Бахчисараї Автономної Республіки Крим безпартійний Висунуто Народним Рухом

України

Білієнко

Іван

Григорович

року народження юрист військовий командир Служби безпеки України проживає в

м Сімферополі член Християнсько демократичної партії України Висунуто Християнсько

демократичною партією України

Гурепка

Микола

Васильович

року народження юрист старший прокурор відділу прокуратури Автономної Республіки

Крим проживає в м Сімферополі безпартійний Самовисування

Довгань

Володимир

Євдокимович

року народження викладач історії заступник командира військової частини прожи

ває в м Сімферополі безпартійний Самовисування

Зажигаєв

Борис

Володимирович

року народження інженер механік політолог голова російської громади Криму Отечес

тво проживає в м Сімферополі безпартійний Висунуто Партією захисників Вітчизни

К ерімов

Сервер

Ереджепович

року народження інженер механік помічник депутата Верховної Ради Автономної Рес

публіки Крим проживає в м Бахчисараї Автономної Республіки Крим безпартійний Самови

сування

Козачун

Володимир

Васильович

року народження інженер електрик генеральний директор акціонерного товариства

КримОРБіТЕЛ проживає в м Сімферополі безпартійний Самовисування

Миримський

ЛевЮлійович

року народження економіст народний депутат України проживає в м Сімферополі член

Партії Союз Висунуто Партією Союз

Міллер

Юліус

Вільгельмович

року народження механік голова республіканського Земляцтва депортованих німців

К риму проживає в м Сімферополі член Партії праці Висунуто виборчим блоком партій

Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Теміргалієв

Ільмір

Насихович

року народження інженер механік заступник голови правління страхового акціонерного

товариства Саламандра К іммерія проживає в с Перевальному Сімферопольського району

член Партії мусульман України Висунуто Партією мусульман України

Чумаченко

Валерій

Іванович

року народження офіцер політпрацівник пенсіонер М іністерства оборони проживає в

м Сімферополі член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністичною партією Украї

ни

Шадура

Микола

Васильович

року народження інженер начальник Головного управління мисливського господарства

Державного комітету лісового господарстваУкраїни проживає в м Києві член Аграрної партії

У країни Самовисування

Васильєв

Олександр

Модестович

року народження вчений агроном голова правління колективного сільськогосподарсько

го підприємства Кримтеплиця проживає в м Сімферополі член Всеукраїнського об єднання

Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Долін

Глеб

Юрійович

року народження викладач історії та політології викладач Сімферопольського державно

го університету проживає в м Сімферополі член Соціалістичної партії У країни Висунуто

виборчим блоком Соціалістичної партії У країни та Селянської партії У країни За правду за

народ заУкраїну

Корольов

ВячеславМихайлович

року народження інженер командир літака державної авіакомпанії К рим проживає в

м Сімферополі безпартійний Самовисування

Селезньов

ОлександрАндрійович

року народження інженер артилерист пенсіонер М іністерства оборони проживає в

м Сімферополі безпартійний Самовисування

АвтономнаРеспубліка К рим Виборчийокруг№

Аблаєв

Решат

року народження інженер будівельник генеральний директор підприємства Юрт

проживає в м Сімферополі безпартійний Висунуто Партією

мусульман України

Бєляков

Валерій

Сергійович

року народження інженер технолог директор Джанкойсько Сивашського дослідно

експериментального заводу Національної Академії наук України проживає в с Ізумрудному

Джанкойського району Автономної Республіки Крим безпартійний Самовисування

Галаган

Олексій

Миколайович

року народження економіст голова правління Кримського комерційного банку Крим

юрт проживає в м Сімферополі член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом

України

Гридюшко

ГеннадійПетрович

року народження вчений зоотехнік директор радгоспу Примор я проживає в

с Перовому Сімферопольського району безпартійний Самовисування

Еннанов

Едем

Аблязович

року народження інженер механік міністр праці і соціального захисту Автономної Рес

публіки Крим проживає в м Сімферополі безпартійний Самовисування

Іванов

Сергій

Анатолійович

року народження юрист правознавець начальник відділення по боротьбі з корупцією і

злочинністю в Криму відділу Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю

М іністерства внутрішніх справ України проживає в м Сімферополі безпартійний Самовису

вання

Комаров

Іван Гаврилович

року народження технік пенсіонер проживає в м Джанкої Автономної Республіки Крим

безпартійний Самовисування



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Красуля

Валентин

Антонович

року народження інженер будівельник директор філії відкритого акціонерного товарис

тва Південстальмонтаж проживає в м Сімферополі член Партії праці Висунуто Всеукраїн

ським об єднанням Громада

Маліков

Сергій

Михайлович

року народження військовий інженер будівельник генеральний директор виробничо

комерційної фірми Уран проживає в м Сімферополі член Партії захисників Вітчизни Ви

сунуто Партією захисників Вітчизни

Нефед

Роман

Борисович

року народження економіст голова правління Об єднаного комерційного банку про

живає в м Сімферополі член Християнсько демократичної партії У країни Висунуто Христи

янсько демократичною партією України

Пилипенко

Микола

Васильович

року народження інженер хімік народний депутат України проживає в м Джанкої Ав

тономної Республіки Крим член Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною

партією України

Поляков

Анатолій

Миколайович

року народження вчений агроном голова Кримського райкому профспілки робітників

агропрому проживає в м Сімферополі член Комуністичної партії України Самовисування

Родіонов

Валерій

Маркович

року народження військовослужбовець пенсіонер Радник вищої економічної ради Кри

му проживає в смт Нижньогорському Автономної Республіки Крим безпартійний Самовису

вання

Севастьянов

Володимир Іванович

року народження військовий заступник завідувача відділу Адміністрації Президента

України проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Соловьовський

Анатолій

Васильович

року народження вчений агроном голова Джанкойської районної державної адміністрації

Автономної Республіки Крим проживає в с Ізумрудному Джанкойського району Автономної Рес

публіки Крим безпартійний Самовисування

Демиденко

Аркадій

Федорович

року народження інженер шляхів сполучення електрик заступник М іністра транспорту

України проживає в м Сімферополі безпартійний Висунуто виборчим блоком партій

СЛОн Соціально ЛіберальнеОб єднання

Демченко

Микола

Петрович

року народження вчений агроном генеральний директор об єднання Кримхліб прожи

ває в м Сімферополі член Селянської партії У країни Висунуто виборчим блоком Соціалісти

чної партії України таСелянської партії У країни Заправду занарод заУкраїну

Шацило

Ольга

Олександрівна

року народження технік плановик інженер з постачання фірми Світло проживає в

м Джанкої Автономної Республіки Крим член Партії праці Висунуто виборчим блоком пар

тій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Шацких

Олексій

Олексійович

року народження технік механік президент Спілки підприємців та орендарів Совєтського

району проживає в с Присівашному Радянського району Автономної Республіки Крим член Пар

тії Союз ВисунутоПартією Союз

АвтономнаРеспубліка К рим Виборчийокруг№

Вольвач

Петро

Васильович

року народження вчений агроном директор Південного наукового центру агроекології

М іністерства агропромислового комплексу України проживає в м Саках Автономної Респуб

ліки Крим член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Заскока

Володимир

Михайлович

року народження викладач історії депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим

проживає в м Євпаторії Автономної Республіки Крим член Партії Союз Висунуто Партією

Союз

Ібадулаєв

Нариман

Хайруллаєвич

року народження викладач голова громадського фонду сприяння депортованим Євпа

торія проживає в м Євпаторії Автономної Республіки Крим безпартійний Висунуто Парті

єю мусульман України

Кобець

Людмила

Михайлівна

року народження працівник культури директор Сакського будинку культури проживає

в м Саках Автономної Республіки Крим член Всеукраїнського об єднання Громада Висуну

то Всеукраїнським об єднанням Громада

Коломацький

Сергій

Іванович

року народження експерт криміналіст директор приватного підприємства

КСИПЛАСТ проживає в м Євпаторії Автономної Республіки Крим безпартійний Самови

сування

Космачевський

Юрій

Іванович

року народження інженер системотехнік генеральний директор товариства з обмеженою від

повідальністю Крим Капітал Регістр м Сімферополь проживає в м Севастополі Автономної

Республіки Крим член Християнсько демократичної партії України Висунуто Християнсько

демократичною партією України

Лоєвський

Олександр

Володимирович

року народження перекладач зі слов янських мов головний редактор кримської газети

Крымские известия проживає в м Євпаторії Автономної Республіки Крим безпартійний

Висунуто Всеукраїнською партією трудящих

Миротворський

Олександр Васильович

року народження інженер механік військовий пенсіонер проживає в м Євпаторії Авто

номної Республіки Крим безпартійний Самовисування

Паталаха

Микола

Петрович

року народження водій відкрите акціонерне товариство Автотранспортне підприємство

№ м Євпаторії проживає в м Євпаторії Автономної Республіки Крим член Комуністи

чної партії України Висунуто Комуністичною партією України

Подкопаєв

Юрій

Володимирович

року народження викладач німецької та англійської мови М іністр освіти Автономної

Республіки Крим проживає в м Сімферополі безпартійний Висунуто виборчим блоком Соці

алістичної партії У країни таСелянської партії України Заправду занарод заУкраїну

Поморцев

Аркадій

Борисович

року народження художник кореспондент кримської незалежної газети Житуха со всех

сторон проживає в м Євпаторії Автономної Республіки Крим безпартійний Висунуто Пар

тією захисників Вітчизни

Раханський

Анатолій

Варфоломійович

року народження інженер економіст народний депутат України проживає в м Києві

безпартійний Самовисування

Ткач

Юрій

Миколайович

року народження лікар отоларинголог завідуючий ЛОР відділенням санаторію М ініс

терстваоборони України в м Євпаторії проживає в м Євпаторії Автономної Республіки Крим

член Партії Зелених України Висунуто Партією Зелених України



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Фалін

Володимир

Сергійович

року народження льотчик інженер пенсіонер М іністерства оборони проживає в

смт Новофедорівці член Ліберальної партії У країни Висунуто виборчим блоком партій Пар

тія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Харченко

Анатолій

Павлович

року народження агроном начальник агрономічного відділу управління сільського господарст

ваСакського району проживає в м Саках Автономної Республіки Крим член Аграрної партії Укра

їни ВисунутоАграрною партією України

Яковлєв

Олександр

Олексійович

року народження військовослужбовець начальник загону з заправки ракет військової

частини № проживає в м Євпаторії Автономної Республіки Крим безпартійний Самови

сування

Родивилов

Олег

Леонідович

року народження військовослужбовець керівник молодіжного відділу Російської грома

ди Криму Русская община проживає в м Євпаторії Автономної Республіки Крим безпар

тійний Самовисування

Якубов

Зейнур

Февзійович

року народження технік технолог директор приватного підприємства Каранфіль

проживає в м Євпаторії Автономної Республіки Крим безпартійний Самовисування

АвтономнаРеспубліка К рим Виборчийокруг№

Балабанова

Валентина

Іванівна

року народження викладач історії та суспільствознавства слухач Української Академії

державного управління при Президентові У країни проживає в м Києві безпартійна Самови

сування

Барабошкін

Дмитро

Іванович

року народження вчитель математики керівник гурткастанції юних туристів проживає в

м Керчі Автономної Республіки Крим член Партії М іжрегіональний блок реформ Висуну

то виборчим блоком партій СЛОн Соціально ЛіберальнеОб єднання

Брянцев

Валентин

Олексійович

року народження інженер океанолог завідувач відділу Південного науково дослідного

інституту океанології та морського рибного господарства проживає в м Керчі Автономної

Республіки Крим член НародногоРуху України Висунуто НароднимРухом України

Кузьмін

Володимир

Анатолійович

року народження немає професії за освітою директор салону спільного підприємства

Албі меблі проживає в м Бахчисараї Автономної Республіки Крим член Всеукраїнського

об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Мироненко

Віктор

Андрійович

року народження викладач історії і суспільствознавства викладач Керченського політех

нічного технікуму проживає в м Керчі Автономної Республіки Крим член Комуністичної

партії У країни Висунуто Комуністичною партією України

Пшеничная

Ольга

Миколаївна

року народження вчитель біології та хімії народний депутат України проживає в

м Києві член Селянської партії України Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії

У країни таСелянської партії У країни Заправду занарод заУкраїну

Савін

Борис

Серафимович

року народження викладач філософії і політології Керченського філіалу Кримського

медичного училища проживає в м Керчі Автономної Республіки Крим член Партії Союз

Висунуто Партією Союз

Садиков

Ісмет

року народження немає професії за освітою машиніст насосних устаткувань рибоконсер

вного заводу Пролив проживає в с Войкові Ленінського району Автономної Республіки

Крим безпартійний Висунуто Партією мусульман України

Сеутов

Рашит

року народження викладач фізичної культури та спорту викладач фізичної культури

середньої школи №м Керчі Автономної Республіки Крим проживає в м Керчі безпартійний

Самовисування

Соломяний

Михайло

Сергійович

року народження лікар тимчасово не працює проживає в м Алупці Автономної Респуб

ліки Крим член Християнсько демократичної партії У країни Висунуто Християнсько

демократичною партією України

Танський

Володимир

Іванович

року народження інженер електрик генеральний директор спільного підприємства

Крим Кераміка проживає в м Щ олкіні Автономної Республіки Крим член Ліберальної

партії У країни Висунуто виборчим блоком партій Партія праці та Ліберальна партія

РАЗОМ

Сафонцев

Олександр

Сергійович

року народження інженер механік перший заступник Голови Ради М іністрів Автономної

Республіки Крим проживає в м Керчі Автономної Республіки Крим безпартійний Самовису

вання

АвтономнаРеспубліка К рим Виборчийокруг№

Вялов

Павло

Іванович

року народження інженер механік президент М іжнародного благодійного фонду Роз

витку людини проживає в м Ф еодосії Автономної Республіки Крим член Ліберальної партії

У країни Самовисування

Ганиш

Василь

Васильович

року народження економіст голова податкової адміністрації м Ф еодосії проживає в

м Ф еодосії Автономної Республіки Крим безпартійний Самовисування

Горбатов

Валерій

Миронович

року народження інженер гідротехнік народний депутат України головаФ онду держав

ного майнаАвтономної Республіки Крим проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Грудіна

Наталія

Олександрівна

року народження юрист менеджер депутат Верховної Ради Автономної Республіки

Крим проживає в м Ф еодосії Автономної Республіки Крим безпартійна Самовисування

Левина

Валентина

Григорівна

року народження вчитель історії вчитель середньої загальноосвітньої школи №

м Феодосії проживає в м Ф еодосії Автономної Республіки Крим член Комуністичної партії

У країни Висунуто Комуністичною партією України

Максимова

Руфина

Сергіївна

року народження немає професії за освітою кореспондент Феодосійської міської газети По

беда проживає в м Феодосії Автономної Республіки Крим член Соціалістичної партії України

Висунуто виборчим блокомСоціалістичної партії України таСелянської партії України Заправду

занарод заУкраїну

Нетишинська

К атерина

Ілларионівна

року народження вчитель головаФ еодосійської ради профспілки працівників культури

проживає в м Ф еодосії Автономної Республіки Крим безпартійна Самовисування



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Плохотниченко

Іван

Володимирович

року народження немає професії за освітою директор компанії К римАфганМаркет

проживає в м Сімферополі Автономної Республіки Крим член Української партії справедли

вості Висунуто виборчим блоком партій ТрудоваУкраїна

С єдін

Микола

Олександрович

року народження юрист заступник декана юридичного факультету Сімферопольського

державного університету проживає в м Сімферополі безпартійний Самовисування

Стус

Віктор

Іванович

року народження філолог власний кореспондент газети Комсомольська правда в Кри

му проживає в м Судаку Автономної Республіки Крим безпартійний Висунуто Народним

Рухом України

Сурков

Олексій

Геннадійович

року народження військовослужбовець пенсіонер проживає в м Сімферополі член

Партії М іжрегіональний блок реформ Висунуто виборчим блоком партій СЛОн

Соціально ЛіберальнеОбєднання

Філенко

Олександр

Григорович

року народження лікар онколог завідуючий відділенням Кримського онкологічного

диспансеру проживає в м Сімферополі член Християнсько демократичної партії України

Висунуто Християнсько демократичною партією України

Цуканов

Сергій

Михайлович

року народження військовослужбовець старший економіст Кримського республіканського

управління Ощадбанку України проживає в м Сімферополі член Партії захисників Вітчизни Ви

сунутоПартією захисниківВітчизни

Чеботарьов

Олександр

Вікторович

року народження інженер заступник директора кафе Рандеву м Ф еодосії проживає в

м Ф еодосії Автономної Республіки Крим член Партії Зелених України Висунуто Партією

Зелених України

Шищенко

СергійМихайлович

року народження економіст заступник міністра торгівлі Автономної Республіки Крим

проживає в м Сімферополі безпартійний Самовисування

Шувайников

Сергій

Іванович

року народження викладач історії голова Кримської регіональної організації Партії

словянської єдності України проживає в м Сімферополі член Партії словянської єдності України

Самовисування

К арашаєв

Рустем

року народження менеджер тимчасово не працює проживає в с Грушевці м Судак Ав

тономної Республіки Крим безпартійний Висунуто Партією мусульман України

К енжалієв

Рефат

Перитович

року народження юрист заступник начальника головного управління М іністерства внут

рішніх справ України в Автономній республіці К рим проживає в м Сімферополі безпартій

ний Самовисування

Кизилов

АркадійВасильович

року народження економіст викладач Ф еодосійського інституту економіки і фінансів

проживає в м Ф еодосії Автономної Республіки Крим безпартійний Самовисування

Олейников

Юрій

Іванович

року народження агроном директор агрофірми ЗолотеПоле К іровського району Авто

номної Республіки Крим проживає в с Привітному К іровського району Автономної Республі

ки Крим член Партії Союз Висунуто Партією Союз

Пашков

Олександр

Володимирович

року народження фізик директор регіонального комерційного центру Глобус проживає в

м Судаку Автономної Республіки Крим член Всеукраїнського обєднання Громада Висунуто

Всеукраїнськимобєднанням Громада

Авт Республіка К рим Виборчийокруг№

Бондаренко

Андрій

Миколайович

року народження інженер механік бізнес директор товариства з обмеженою відповідаль

ністю Ф окс проживає в м Ялті Автономної Республіки Крим член Християнсько

демократичної партії У країни Висунуто Християнсько демократичною партією України

Дучева

Меланія

К ирилівна

року народження викладач музики директор закритого акціонерного товариства Ф ірма

М ілана проживає в с Ізобільному м Алушта Автономної Республіки Крим член Партії

праці Висунуто виборчим блоком партій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

К арпачова

Ніна

Іванівна

року народження юрист народний депутат України заступник Голови Комітету Верхов

ної Ради України з прав людини проживає в м Алушті Автономної Республіки Крим безпар

тійна Самовисування

Лось

Анатолій

Миколайович

року народження технік механік тимчасово не працює проживає в м Сімферополі член

Партії захисників Вітчизни Висунуто Партією захисників Вітчизни

Льовкін

Олександр

Яковлевич

року народження вчитель економіст директор департаменту сільськогосподарського

машинобудування промислово фінансової корпорації Єдині енергетичні системи України

проживає в м Дніпропетровську член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Все

українським обєднанням Громада

Любецький

Микола

Олексійович

року народження військовий інженер технолог головаРеспубліканської ради Кримської

асоціації Пам ять Чорнобиля проживає в м Сімферополі безпартійний Висунуто виборчим

блоком партій СЛОн Соціально ЛіберальнеОб єднання

Меджидов

Амір

Абдулович

року народження технік енергетик керівник управління у справах депортованих грома

дян Ялтинської міської ради проживає в м Ялті Автономної Республіки Крим безпартійний

Висунуто Партією мусульман України

Ніколаєв

Віктор

Георгійович

року народження механік літака міністр курортів та туризму Криму проживає в м Ялті

Автономної Республіки Крим безпартійний Висунуто Соціал демократичною партією Украї

ни

Охрименко

Олександр

Михайлович

року народження лікар рентгенолог головний лікар санаторного комплексу Дюльбер

проживає в м Ялті Автономної Республіки Крим член Соціалістичної партії У країни Висуну

то виборчим блоком Соціалістичної партії У країни таСелянської партії У країни Заправду за

народ заУкраїну

Скворцов

Володимир

Євгенійович

року народження технік технолог президент телерадіокомпанії Ялтинський голос

проживає в м Ялті Автономної Республіки Крим безпартійний Самовисування

Смирнов

Заір

Русланович

року народження немає професії за освітою керівник власного підприємства Адалі

проживає в м Ялті Автономної Республіки Крим член Народного Руху України Висунуто

Народним Рухом України



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Франчук

ІгорАнатолійович

року народження інженер народний депутат України проживає в м Сімферополі член

Народно демократичної партії Самовисування

Ченський

Володимир

Георгійович

року народження лікар заступник головного лікаря санаторію Україна проживає в

м Ялті п Кореїзі Автономної Республіки Крим член Комуністичної партії У країни Висунуто

Комуністичною партією України

Шевчук

Іван

Афанасійович

року народження інженер будівельник керівник головного управління архітектури

екології та землевлаштування Ялтинської міської ради проживає в м Ялті Автономної Респу

бліки Крим член Партії економічного відродження Висунуто виборчим блоком партій Блок

Демократичних партій НЕП

Михайлов

Євгеній

Анатолійович

року народження викладач географії фізкультури голова правління акціонерного това

риства Кримтур проживає в м Сімферополі член Партії економічного відродження Само

висування

АвтономнаРеспубліка К рим Виборчийокруг№

Аблямитов

Фуат

Якубович

року народження лікар головаПостійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки

Крим проживає в м Сімферополі безпартійний Самовисування

Воробйова

Людмила

Володимирівна

року народження вчитель математики завідувач відділу освіти Білогорської районної

державної адміністрації Автономної Республіки Крим проживає в м Білогорську Автономної

Республіки Крим безпартійна Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії України та

Селянської партії У країни Заправду занарод заУкраїну

Єгудін

Володимир Ілліч

року народження вчений агроном народний депутат України проживає в

м Сімферополі член Партії економічного відродження Самовисування

Єлісеєв

Олександр

Миколайович

року народження вчений агроном президент Асоціації фермерів Автономної республіки

Крим проживає в с Укромному Сімферопольського району Автономної Республіки Крим

член Української селянської демократичної партії Висунуто Українською селянською демок

ратичною партією

К арпова

Ася

року народження немає професії за освітою начальник безбалансового відділення Сім

феропольсього об єднаного комерційного банку проживає в м Сімферополі безпартійна Са

мовисування

К арпов

Володимир

Дмитрович

року народження журналіст економіст президент акціонерного товариства відкритого

типу Корпорація Єлєна проживає в м Сімферополі член Християнсько демократичної

партії У країни Висунуто Християнсько демократичною партією України

Кулигін

Володимир

Георгійович

року народження менеджер заступник голови Красногвардійської районної ради прожи

ває в м Джанкої Автономної Республіки Крим безпартійний Висунуто Партією Регіонально

го відродження України

Лотошников

ХристофорСергійович

року народження архітектор заступник голови Рескомархітектури проживає в

м Сімферополі член Партії Союз Висунуто Партією Союз

Сидорова

Софія

Іванівна

року народження вчитель практичний психолог голова Кримського республіканського

комітету профспілки працівників освіти і науки проживає в м Сімферополі безпартійна Ви

сунуто Всеукраїнською партією трудящих

Снегірьов

Федір

Федорович

року народження вчений зоотехнік заступник голови Ради міністрів Автономної Респуб

ліки Крим проживає в м Саках Автономної Республіки Крим безпартійний Самовисування

Топалов

Сергій

Валерійович

року народження викладач історії та суспільствознавства начальник відділу молодіжної полі

тики фізкультури та спорту Красногвардійської районної державної адміністрації Автономної Рес

публіки Крим проживає в м Сімферополі член Комуністичної партії України Висунуто Комуніс

тичною партією України

Федорова

Євгенія

Михайлівна

року народження викладач філолог заступник голови правління агрофірми Нива

проживає в с Мар янівці Червоногвардійського району Автономної Республіки Крим член

Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Цебровський

Петро

Павлович

року народження юрист юрист Красногвардійської спілки споживачів проживає в

с Восході К расногвардійського району Автономної Республіки Крим безпартійний Самови

сування

Чечін

Віктор

Миколайович

року народження інженер механік директор малого приватного підприємства Вереск

проживає в с Петровці Красногвардійського району Автономної Республіки Крим член Лібе

ральної партії України Висунуто виборчим блоком партій Партія праці та Ліберальна партія

РАЗОМ

Чорний

Григорій

Володимирович

року народження штурман юрист юрист Кримського координаційного центру прав лю

дини проживає в смт Октябрському Автономної Республіки Крим член Народного Руху

України Висунуто Народним Рухом України

Чубаров

Рефат

Абдурахманович

року народження історик архівіст заступник голови Верховної Ради Автономної Респу

бліки Крим проживає в м Сімферополі безпартійний Самовисування

Шабанов

Эльдар

року народження водій пенсіонер проживає в м Білогорську Автономної Республіки

Крим безпартійний Висунуто Партією мусульман України

Шевелєв

Михайло

Васильович

року народження вчений зоотехнік голова колективного сільськогосподарського підпри

ємства Содружество Білогорського району проживає в с Василівці Білогорського району

Автономної Республіки Крим член Партії економічного відродження Самовисування

Шкаберин

Володимир

Миколайович

року народження юрист інженер механік заступник начальника управління державної

автоінспекції управління М іністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці

К рим проживає в м Сімферополі безпартійний Самовисування

Бонев

Борис

Олександрович

року народження військовослужбовець інженер Красногвардійського районного вузла

зв язку Автономної Республіки Крим проживає в смт Красногвардійському Автономної Рес

публіки Крим член Партії захисників Вітчизни Висунуто Партією захисників Вітчизни

Петрушин

Сергій

Миколайович

року народження лікар хірург стоматолог Красногвардійської центральної районної лікарні

Автономної Республіки Крим проживає в смт Красногвардійську Автономної Республіки Крим

безпартійний Самовисування



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

АвтономнаРеспубліка К рим Виборчийокруг№

Аметов

Енвер

року народження немає професії за освітою тимчасово не працює проживає в

м Сімферополі безпартійний Висунуто Партією мусульман України

Андрієвський

Володимир

Іванович

року народження викладач географії інженер Красноперекопського вузла елект

розв язку проживає в м Красноперекопську Автономної Республіки Крим член Народного

Руху України Висунуто НароднимРухом України

Вторушин

Олексій

Семенович

року народження санітарний лікар юрист голова Сімферопольського фонду інвалідів

Чорнобиля проживає в м Сімферополі безпартійний Висунуто виборчим блоком партій

СЛОн Соціально ЛіберальнеОб єднання

Глущенко

Сергій

Миколайович

року народження інженер хімік технолог генеральний директор Кримського виробничо

го об єднання Титан проживає в м Армянську Автономної Республіки Крим безпартійний

Самовисування

Демус

Олександр

Борисович

року народження інженер будівельник директор товариства з обмеженою відповідальні

стю Дедал проживає в с Далекому Чорноморського району Автономної Республіки Крим

член Партії Союз Висунуто Партією Союз

Жуков

Микола

Григорович

року народження журналіст журналіст економічної газети Дело проживає в м Києві

член Української Республіканської партії Висунуто виборчим блоком партій Національний

фронт

Зароченцев

Геннадій

Олексійович

року народження викладач фізичного виховання директор фірми Акціонерне товарист

во закритого типу Альянс проживає в м Бахчисараї Автономної Республіки Крим член

Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

К айбуллаєв

Шевкет

Енверович

року народження історик редактор історико етнографічного журналу Беспокойство

проживає в с Роднікове Сімферопольського району Автономної Республіки Крим безпартій

ний Самовисування

Короленко

Євгеній

Сергійович

року народження лікар кардіолог завідувач кафедри Кримського медичного інституту

проживає в м Сімферополі безпартійний Самовисування

Лебедзь

Едуард

Євгенійович

року народження викладач географії вчитель школи робітничої молоді м Армянська

проживає в м Армянську Автономної Республіки Крим член Комуністичної партії У країни

Висунуто Комуністичною партією України

Мироненко

Зоя

Володимирівна

року народження агроном головний агроном колективного сільськогосподарського підп

риємства Герої Сиваша проживає в с Танковому Красноперекопського району Автономної

Республіки Крим член Селянської партії У країни Висунуто виборчим блоком Соціалістичної

партії У країни таСелянської партії У країни Заправду занарод заУкраїну

Невірко

Віктор

Сергійович

року народження вчитель фізичного виховання директор колективного сільськогосподарського

підприємства АгроМир проживає в с Гвардійському Сімферопольського району Автономної респу

бліки Крим член Християнсько демократичної партії України Висунуто Християнсько

демократичноюпартієюУкраїни

Ровнер

Валентин

Михайлович

року народження викладач історії голова Красноперекопського філіалу спілки ветеранів

Афганістану проживає в м Красноперекопську Автономної Республіки Крим член Лібераль

ної партії України Висунуто виборчим блоком партій Партія праці та Ліберальна партія

РАЗОМ

Рудаков

Віталій

Степанович

року народження юрист член Постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки

Крим з державного будівництва законодавствата законності проживає в смт Чорноморському

Автономної Республіки Крим безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Трудова

Україна

Супрунюк

Євгеній

Володимирович

року народження інженер будівельник юрист начальник Кримського факультету уні

верситету внутрішніх справ України проживає в м Сімферополі безпартійний Самовисуван

ня

Устименко

Тетяна

Геннадіївна

року народження товарознавець старший інженер центру громадських зв язків управлін

ня пожежної охорони головного управління М іністерства внутрішніх справ України в Автоно

мній Республіці Крим проживає в м Сімферополі безпартійна Самовисування

Хорошковський

Валерій Іванович

року народження юрист помічник Прем єр міністра України проживає в м Києві член

Народно демократичної партії Самовисування

Степаненко

Микола

Васильович

року народження вчений агроном голова колективного сільськогосподарського підпри

ємства Агрофірма Алєксєєвская проживає в с Алексєєвці Первомайського району Автоно

мної Республіки Крим безпартійний Самовисування

Халілов

Шевкет

Ізетович

року народження вчитель вчитель трудового навчання Сімферопольської середньої шко

ли № проживає в м Сімферополі безпартійний Самовисування

АвтономнаРеспубліка К рим Виборчийокруг№

Азаматова

Ава

Сейтумерівна

року народження балетмейстер художній керівник народного кримсько татарського

ансамблю Авдет проживає в м Бахчисараї Автономної Республіки Крим безпартійна Ви

сунуто Партією мусульман України

Васильєв

Борис

Олексійович

року народження інженер механік керівник науково аналітичного центру руху Крим

наш дім проживає в м Сімферополі член Української селянської демократичної партії Ви

сунуто виборчим блоком партій Європейський вибір України

Гурін

Микола

Миколайович

року народження журналіст власний кореспондент Державної телерадіокомпанії Крим про

живає в м Бахчисараї Автономної Республіки Крим член Партії праці Висунуто виборчим блоком

партій Партіяпраці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Дремін

АнатолійЛеонтійович

року народження адвокат адвокатська діяльність проживає в м Бахчисараї Автономної

Республіки Крим член Ліберальної партії України Самовисування

Єрмаков

Владислав

Енверович

року народження історик голова Кримської організації Секретаріату Української респу

бліканської партії проживає в м Сімферополі член Української Республіканської партії Ви

сунуто виборчим блоком партій Національний фронт



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Коген

Юрій

Борисович

року народження економіст народний депутат України проживає в м Києві член Партії

Регіонального відродження України Висунуто Партією Регіонального відродження України

Крандакова

Олена

Василівна

року народження економіст організатор народний депутат України секретар Комітету

Верховної Ради України з питань бюджету проживає в м Києві безпартійна Самовисування

Омельченко

Ольга

Іванівна

року народження вчительросійської мови талітератури головаСімферопольського районного

комітету профспілки працівників освіти танауки України проживає в м Сімферополі безпартійна

Висунуто виборчим блокомСоціалістичної партії України таСелянської партії України Заправду

занарод заУкраїну

ПилунськийЛеонід

Петрович

року народження інженер кораблебудівельник капітан підводного апарату виконавчий

директор регіонального комітету Гельсінської громадянської Асамблеї К риму керівник Крим

ського центру Прав Людини голова Кримської організації Народного Руху України член

Центрального Проводу Народного Руху України проживає в м Севастополі член Народного

Руху України Висунуто НароднимРухом України

Савченко

Юрій

Олександрович

року народження військовослужбовець заступник директора малого підприємства

Юпітер проживає в м Сімферополі член Партії захисників Вітчизни Висунуто Партією

захисників Вітчизни

Сергеєв

Борис

Іванович

року народження інженер гідротехнік заступник директора з питань науки наукового

центру проблем моделювання в екології і рекреаційній географії Національної Академії наук

України проживає в м Сімферополі член Християнсько демократичної партії У країни Вису

нуто Християнсько демократичною партією України

Струкова

Валентина

Володимирівна

року народження юрист менеджер помічник депутата Верховної Ради Криму проживає

в с Ш кільному Сімферопольського району Автономної Республіки Крим член партії

слов янської єдності У країни Самовисування

Тутеров

Володимир

Лукич

року народження немає професії за освітою генеральний директор підприємства Союз

ВЛТ проживає в с Брянському Бахчисарайського району Автономної Республіки Крим

безпартійний Самовисування

Умеров

ІльмиРустемович

року народження лікар тимчасово не працює проживає в м Сімферополі безпартійний

Самовисування

Фальшовник

Олег

Іванович

року народження інженер гідротехнік член Республіканської ради Кримської асоціації

ПамятьЧорнобиля проживаєвм Сімферополі безпартійний Висунуто виборчимблокомпартій

СЛОн Соціально ЛіберальнеОбєднання

Франчук

Анатолій

Романович

року народження економіст радіоінженер народний депутат України ГоловаРади мініс

трів Автономної Республіки Крим проживає в м Сімферополі безпартійний Самовисування

Штепа

Наталія

Петрівна

року народження вчитель історії та суспільствознавства народний депутат України

проживає в м Києві член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністичною партією

України

Ременюк

Олексій

Іванович

року народження економіст організатор директор товариства з обмеженою відповідаль

ністю Альянс Холдинг проживає в м Сімферополі член Всеукраїнського об єднання Гро

мада Висунуто Всеукраїнським обєднанням Громада

Вінницька область Виборчийокруг№

Афонін

Анатолій

Степанович

року народження інженер генеральний директор Вінницької міської громадської органі

зації Ф онд Добробут проживає в м Вінниці член Партії Регіонального відродження Укра

їни Висунуто Партією Регіонального відродження України

Бабич

Анатолій

Олександрович

року народження вчений агроном директор інституту кормів Української Академії агра

рних наук проживає в м Вінниці член Аграрної партії України Висунуто Аграрною партією

України

Балатюк

Анатолій

Васильович

року народження ветеринарний лікар головаправління колективного сільськогосподарського

підприємства Мрія с Кордишівка проживає в с Степанівка Вінницького району Вінницької

області член Української селянської демократичної партії Висунуто Українською селянською де

мократичною партією

Бардин

Михайло

Богданович

року народження інженер будівельник директор Подільського центру прав людини

проживає в м Вінниці член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Білик

Володимир

Глібович

року народження інженер конструктор інженер конструктор першої категорії відкритого

акціонерного товариства Інфракон проживає в м Вінниці член Української Національної

Асамблеї Висунуто Українською Національною Асамблеєю

Демидюк

НінаПетрівна

року народження вчитель пенсіонер проживає в м Вінниці безпартійна Самовисування

Жорноклей

Василь

Андрійович

року народження економіст старший групи відділу по боротьбі з корупцією державного

управління боротьби з організованою злочинністю М іністерства внутрішніх справ України в

Вінницькій області проживає в м Вінниці безпартійний Самовисування

Заверуха

Микола

Ілліч

року народження інженер будівельник начальник відділу капітального будівництва

Вінницького трамвайно тролейбусного управління проживає в м Вінниці безпартійний Са

мовисування

Квятковський

Ігор

Васильович

року народження інженер економіст народний депутат України проживає в м Вінниці

член Народно демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією

Козак

Віктор

Анатолійович

року народження інженер механік директор фірми Вінінтер ЛТД проживає в

м Вінниці член Ліберальної партії У країни Висунуто Ліберальною партією України

Кондратюк

АнатолійОлексійович

року народження економіст народний депутат України проживає в м Вінниці безпар

тійний Самовисування

Лозінський

ВікторБорисович

року народження будівельник тимчасово не працює проживає в м Вінниці безпартій

ний Самовисування



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Махлай

АнатолійФедорович

року народження інженер систем управління голова Подільського об єднання Благо

України проживає в м Вінниці безпартійний Самовисування

Мокін

БорисІванович

року народження інженер електромеханік ректор Вінницького державного технічного універси

тету проживаєвм Вінниці безпартійний Самовисування

Пащенко

Юрій

Григорович

року народження вчитель історії провідний інженер управління освіти Вінницької обла

сної державної адміністрації проживає в м Вінниці член Прогресивної соціалістичної партії

У країни Висунуто Прогресивною соціалістичною партією України

Петров

Віктор

Борисович

року народження інженер механік доцент Вінницького державного технічного універси

тету проживає в м Вінниці член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністичною

партією України

Приходський

Олександр

Олександрович

року народження лікар лікувальник отоларінголог начальник управління охорони здо

ров я Вінницької обласної державної адміністрації проживає в м Вінниці член Народно

демократичної партії Самовисування

Свитко

Сергій

Михайлович

року народження вчений агроном заступник декана агрономічного факультету Вінниць

кого державного сільськогосподарського інституту проживає в м Вінниці член Конгресу

Українських Націоналістів Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Сломінський

Віталій

Аркадійович

року народження інженер електрик комерційний директор офіційний представник ви

робничо комерційної фірми Агроекспорт Люкс м Київ проживає в м Вінниці член Партії

Християнсько народний Союз Висунуто Партією Християнсько Народний Союз

Сухін

Євген

Ілліч

року народження гірничий інженер президент закритого акціонерного товариства Енер

готрансінвест проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Суховецький

АнатолійЙосипович

року народження інженер пенсіонер проживає в с Агрономічному Вінницького району

Вінницької області безпартійний Самовисування

Францужан

Володимир

Васильович

року народження офіцер викладач історії та суспільствознавства директор юридичної

агенції ЮА проживає в м Вінниці член Партії захисників Вітчизни Висунуто Партією

захисників Вітчизни

Вінницька область Виборчийокруг№

Багрій

Олександр

Васильович

року народження інженер системотехнік консультант групи по обслуговуванню депутат

ської діяльності Вінницької міської ради проживає в м Вінниці член Української Республі

канської партії Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Балан

Анатолій

Миколайович

року народження організатор методист начальник відділу надання субсидій населенню

Вінницької міської ради проживає в м Вінниці безпартійний Самовисування

Гайструк

Сергій

Анатолійович

року народження акушер гінеколог директор закритого акціонерного товариства Він

ницьканерухомість проживає в м Вінниці безпартійний Самовисування

Гасаненко

Леонід

Григорович

року народження політпрацівник голова ревізійної комісії акціонерного товариства

Вінницянафтопродукт проживає в м Вінниці безпартійний Висунуто Українською партією

справедливості

Гнатюк

Анатолій

Володимирович

року народження юрист головний спеціаліст з правових питань Вінницької обласної

ради проживає в м Вінниці член партії М іжрегіональний блок реформ Висунуто партією

М іжрегіональний блок реформ

Горбенко

Валерій

Миколайович

року народження інженер технолог інженер по кадрах Вінницького шляхового управ

ління по ремонту і утриманню міських шляхів та споруд на них проживає в м Вінниці член

Прогресивної соціалістичної партії У країни Висунуто Прогресивною соціалістичною партією

України

Дворкіс

Дмитро

Володимирович

року народження інженер будівельник Вінницький міський голова проживає в

м Вінниці безпартійний Самовисування

К аричинський

Валерій

Петрович

року народження вчитель економіст головаправління сільськогосподарського закритого

акціонерного товариства Воловодівка Немирівського району Вінницької області проживає в

с Обідному Немирівського району Вінницької області член Української селянської демокра

тичної партії Висунуто Українською селянською демократичною партією

Ковальчук

Микола

Анатолійович

року народження викладач початкового військового навчання і фізичного виховання

голова Вінницького обласного військово патріотичного об єднання проживає в м Вінниці

безпартійний Самовисування

Козлова

Наталія

Борисівна

року народження інженер електрик президент товариства Прогресивні жінки прожи

ває в м Вінниці член Партії Християнсько народний Союз Висунуто Партією Християнсько

Народний Союз

Козловська

Тетяна

Власівна

року народження інженер електронної техніки начальник відділу управління економіки

Вінницької обласної державної адміністрації проживає в м Вінниці безпартійна Висунуто Пар

тією Регіонального відродження України

Котляр

Валерій

Володимирович

року народження інженер по експлуатації і ремонту бронетанкової техніки і автомобілів

пенсіонер Збройних Сил проживає в м Вінниці член Партії захисників Вітчизни Висунуто

Партією захисників Вітчизни

Кульматицький

Валерій

Інокентійович

року народження інженер електрик інженер Вінницьких шляхових механічних майсте

рень Південно Західної залізниці проживає в м Вінниці член Партії Зелених України Вису

нуто Партією Зелених України

Малиновський

ВікторВасильович

року народження бухгалтер економіст президент компанії Віктор проживає в

м Вінниці безпартійний Самовисування

Марковська

НінаСтепанівна

року народження лікар народний депутат України проживає в м Києві член Соціалістич

ної партії України ВисунутоСоціалістичною партією України

Мельничук

Лідія

Семенівна

року народження вчитель історії та суспільствознавства доцент Вінницького педагогіч

ного інституту проживає в м Вінниці член Ліберальної партії України Висунуто виборчим

блоком партій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Порошенко

Петро

Олексійович

року народження економіст міжнародник голова спостережної ради відкритого акціоне

рного товариства Вінницька кондитерська фабрика проживає в м Києві безпартійний Са

мовисування

Рева

Андрій

Олексійович

року народження вчитель історії та правознавства головаВінницького міського комітету

профспілки працівників освіти і науки проживає в м Вінниці член Всеукраїнської партії тру

дящих Висунуто Всеукраїнською партією трудящих

Скомаровський

Володимир

Володимирович

року народження радіоінженер директор приватного малого підприємства Владимир

проживає в м Вінниці безпартійний Самовисування

Улітіч

Юрій Іванович

року народження інженер електрик заступник М іністраенергетики України проживає в

м Києві безпартійний Самовисування

Чумак

Сергій

Вікторович

року народження немає професії за освітою головаВінницької обласної організації полі

тичної партії Українська Національна Асамблея проживає в смт Стрижавці Вінницького ра

йону Вінницької області член Української Національної Асамблеї Висунуто Українською

Національною Асамблеєю

Шутов

Ілля

Якимович

року народження юрист головний консультант комітету з питань правової політики

Верховної Ради України проживає в м Києві член Народного Руху України Висунуто На

родним Рухом України

Яворовенко

Микола

Михайлович

року народження інженер шляхів сполучення заступник директора заводу Модуль

проживає в м Вінниці член Народно демократичної партії Самовисування

Зарубінський

Олег

Олександрович

року народження вчитель історії завідувач кафедри політології Вінницького державного

педагогічного інституту проживає в м Вінниці член Народно демократичної партії Висунуто

Народно демократичною партією

Никуляк

Петро

Денисович

року народження офіцер голова президії Вінницької міської ради об єднання інвалідів

війни таЗбройних Сил України проживає в м Вінниці безпартійний Самовисування

Стягайло

Олександр

Сидорович

року народження інженер механік директор Вінницького державного проектно

конструкторського виробничого підприємства гідропневмоагрегатів проживає в м Вінниці

член Соціалістичної партії У країни Самовисування

Вінницька область Виборчийокруг№

Безносюк

Леонід

Володимирович

року народження вчитель історії юрист заступник начальника управління М іністерства

внутрішніх справ України у Вінницькій області проживає в м Вінниці безпартійний Самови

сування

Брацюнь

Степан

Іванович

року народження лікар терапевт головний організатор референт Конгресу Українських

націоналістів проживає в м Києві член Конгресу Українських Націоналістів Висунуто вибо

рчим блоком партій Національний фронт

Буланюк

Володимир

Васильович

року народження товарознавець тимчасово не працює проживає в м Вінниці член Про

гресивної соціалістичної партії України Висунуто Прогресивною соціалістичною партією

України

Волян

Владислав

Васильович

року народження економіст організатор сільськогосподарського виробництва спеціаліст

першої категорії відділу субсидій Калинівської районної державної адміністрації проживає в

м Калинівці Вінницької області безпартійний Самовисування

Гапєєва

Надія

Миколаївна

року народження інженер технолог директор підприємства Він Ф ор Лайн проживає в

м Вінниця член Ліберальної партії У країни Висунуто виборчим блоком партій Партія праці

таЛіберальнапартія РАЗОМ

Дякович

Роман

Іванович

року народження лікар акушер гінеколог завідувач акушерським відділенням Хмільни

цької центральної районної лікарні проживає в м Хмільнику Вінницької області член Народ

ного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Єфремов

АнатолійМиколайович

року народження немає професії за освітою генеральний директор фірми Вінавто

проживає в м Вінниці безпартійний Самовисування

Колесник

Микола

Панасович

року народження інженер технолог директор Калинівського експериментального заводу

по фракціонуванню олії та жирів проживає в м Калинівці Вінницької області безпартійний

Самовисування

Кудрявцев

Олег

Григорович

року народження вчитель директор Вінницького обласного інституту післядипломної

освіти педагогічних працівників проживає в м Вінниці член Всеукраїнського об єднання

Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Лєдяєв

Анатолій

Іванович

року народження товарознавець економіст директор Уладівського спиртзаводу прожи

ває в с Уладівці Літинського району Вінницької області член Народно демократичної партії

Самовисування

Лівшіц

Ігор

Йосипович

року народження вчитель геограції і біології директор Козятинської загальноосвітньої

школи ступеня проживає в м Козятині Вінницької області член Комуністичної партії

У країни Самовисування

Літинська

Оксана Іванівна

року народження вчитель тимчасовонепрацює проживаєв с Великий Митник Хмільницько

горайону Вінницької області безпартійна Самовисування

Літинський

Анатолій

Трохимович

року народження радіоінженер доцент кафедри економіки авіаційно космічного вироб

ництва Харківського авіаційного інституту проживає в м Харкові безпартійний Самовису

вання

Марущак

Володимир

Тимофійович

року народження економіст головний консультант відділу міжпарламентських зв язків

Секретаріату Верховної Ради України проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Марчук

Василь

Анатолійович

року народження вчитель історії та суспільствознавства заступник начальника відділу

загальної середньої освіти Вінницької обласної державної адміністрації проживає в м Вінниці

безпартійний Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Миколайчук

Леонід

Миколайович

року народження лікар терапевт головний організаційний референт Конгресу Українсь

ких Націоналістів проживає в м Києві член Конгресу Українських Націоналістів Самовису

вання



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Недвіга

ГригорійМиколайович

року народження технік електромеханік народний депутат України проживає в м Києві

безпартійний Самовисування

Процепко

Олексій Гаврилович

року народження військово політична загальновійськова обласний військовий комісар

проживає в м Вінниці безпартійний Самовисування

Середа

Леонід

Павлович

року народження інженер механік сільського господарства ректор Вінницького держав

ного сільськогосподарського інституту проживає в м Вінниці безпартійний Висунуто Соціа

лістичною партією України

Шевчук

Володимир

Михайлович

року народження лікар ветеринарної медицини доцент кафедри хвороб дрібних тварин

Національного аграрного університету проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Юхновський

Олег

Іванович

року народження інженер механік головаправління сільськогосподарського акціонерно

го товариства Самгородоцьке проживає в смт Самгородку Козятинського району Вінниць

кої області безпартійний Самовисування

Ящук

Леонід

Олександрович

року народження лікар гігієніст епідеміолог головний державний санітарний лікар К о

зятинського району Вінницької області проживає в м Козятині Вінницької області безпартій

ний Висунуто Партією Регіонального відродження України

Гуль

Анатолій

Павлович

року народження вчитель директор Калинівської міжгосподарської дитячо юнацької

спортивної школи Харчомаш проживає в м Калинівці Вінницької області член Народного

Руху України Самовисування

Єсін

Євген

Андрійович

року народження агроном фермер фермерського господарства Ворскла

с Уладівського проживає в с Уладівському Калинівського району Вінницької області член

Української селянської демократичної партії Висунуто Українською селянською демократич

ною партією

Вінницька область Виборчийокруг№

Бондар

Марія

Миколаївна

року народження інженер технолог інженер технолог товариства з обмеженою відпові

дальністю Кулінар проживає в м Вінниці член Прогресивної соціалістичної партії України

Висунуто Прогресивною соціалістичною партією України

Герасимчук

Михайло

Іванович

року народження вчений агроном директор малого підпрємства Агромонтажкомплект

смт Літина проживає в смт Літин Вінницької області безпартійний Висунуто Всеукраїнським

об єднанням Громада

Дровозюк

Степан

Іванович

року народження вчитель історії та суспільствознавства заступник голови Вінницької

регіональної організації ЛПУ проживає в м Вінниці член Ліберальної партії У країни Вису

нуто Ліберальною партією України

Ждан

Лілія

Станіславівна

року народження інженер механік директор фірми Інтерсертифіка проживає в

м Вінниці член Народно демократичної партії У країни Висунуто Народно демократичною

партією

Коваль

Вадим

Олександрович

року народження інженер лісового господарства виконавчий директор закритого акціо

нерного товариства Укрсільгоспперспектива м Києва проживає в м Києві член Конгресу

Українських Націоналістів Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Коломієць

Галина

Яківна

року народження економіст праці начальник управління соціального захисту населенняЖме

ринської районної державної адміністрації Вінницької області проживає в м Жмеринці Вінницької

області безпартійна Самовисування

Коцюба

ОлександрПавлович

року народження юрист радник Першого заступника Голови Верховної Ради України

проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Лабатюк

Петро

Юхимович

року народження економіст голова правління колективного сільськогосподарського

підприємства Україна с Конищева Муровано К уриловецького району Вінницької області

проживає в с Конищеві Муровано К уриловецького району Вінницької області член Комуніс

тичної партії України Висунуто Комуністичною партією України

Мізерний

Віктор

Миколайович

року народження інженер електрик завідувач кафедри інтеграції навчання з виробницт

вом Вінницького державного технічного університету проживає в м Вінниці безпартійний

Самовисування

Охримовський

Микола

Володимирович

року народження агроном овочівник фермер в с Попівці Барського району Вінницької

області проживає в с Попівці Барського району Вінницької області член Української селян

ської демократичної партії Висунуто Українською селянською демократичною партією

Слугоцький

Олександр

Станіславович

року народження інженер будівельник фермер орендатор на землях Івановецької сільсь

кої ради Барського району проживає в м Барі Вінницької області безпартійний Самовису

вання

Чорний

Віталій

Сергійович

року народження викладач філософських дисциплін адюнкт Київського військового

гуманітарного інституту проживає в м Вінниці безпартійний Висунуто Народним Рухом

України

Шпак

Олександр

Григорович

року народження інженер економіст генеральний директор Українського об єднання

Укрнафтопродукт проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Юхимчук

Анатолій

Петрович

року народження вчитель історії та суспільствознавства народний депутат України

проживає в м Жмеринці Вінницької області безпартійний Висунуто Соціалістичною партією

України

Діденко

Микола

Максимович

року народження інженер механік головаправління відкритого акціонерного товариства

Вінницьке підприємство Облагрохім проживає в м Вінниці член Аграрної партії України

Висунуто Аграрною партією України

Якубчик

ВасильЦесович

року народження юрист Барський міський голова проживає в м Барі Вінницької облас

ті член Народно демократичної партії Самовисування

Вінницька область Виборчийокруг№

Бень

АнатолійБорисович

року народження вчитель історії і суспільствознавства оглядач газети Голос України

проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Гатенюк

ІванМихайлович

року народження економіст член правління акціонерного товариства закритого типу

Інтергаз проживає в м Києві безпартійний Самовисування



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Дишкант

Володимир

Михайлович

року народження керівник хорових колективів голова Асоціації фермерських госпо

дарств Липовецького району Замчисько проживає в смт Липовці Вінницької області безпа

ртійний Висунуто Українською селянською демократичною партією

Дікало

Віктор

Іванович

року народження технік механік майстер шляхового управління з ремонту і утримання

міських шляхів та споруд наних м Вінниці проживає в м Вінниці член Прогресивної соціалі

стичної партії У країни Висунуто Прогресивною соціалістичною партією України

Зубко

Василь

Петрович

року народження юрист тимчасово не працює проживає в м Погребищі Вінницької

області член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням

Громада

К ачур

Анатолій

Михайлович

року народження юрист завідувач відділу Кабінету М іністрів України по взаємодії з

комісіями Верховної Ради України проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Кирилюк

ФедірМихайлович

року народження політолог завідувач кафедри політології Київського національного універси

тету ім Т Г Шевченка проживаєвм Києві безпартійний Самовисування

Кичак

Валентина

Андріївна

року народження викладач дошкільної педагогіки і психології заступник начальника

управління у справах сім ї та молоді Вінницької облдержадміністрації проживає в м Вінниці

член партії Жінки України Самовисування

Мазур

Михайло

Меркурійович

року народження вчений агроном тимчасово не працює проживає в смт Липовці Вінни

цької області член Ліберальної партії У країни Висунуто виборчим блоком партій Партія

праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Миколюк

Дмитро

Устимович

року народження інженер президент Запорізького товариства з обмеженою відповідаль

ністю Технотрейд проживає в м Кривому Розі Дніпропетровської області безпартійний

Самовисування

Пасєка

Микола

Сергійович

року народження вчений агроном голова правління колективного сільськогосподарського

підприємства Маяк проживаєв смт Липовці Вінницької області член Комуністичної партії Укра

їни ВисунутоКомуністичною партією України

Пахля

Анатолій

Іванович

року народження військовослужбовець заступник командувача об єднання з виховної

роботи начальник відділу з виховної роботи військової частини А Одеського військового

округу Сухопутних військ проживає в м Сімферополі безпартійний Висунуто Партією захи

сників Вітчизни

Покрищук

Олександр

Олександрович

року народження економіст інженер з охорони праці державного господарства Білки

проживає в с Білках Іллінецького району Вінницької області безпартійний Самовисування

Пшетюк

Валерій

Григорович

року народження інженер механік комерційний директор закритого акціонерного това

риства Агропромметал проживає в м Вінниці член Партії Зелених України Висунуто Пар

тією Зелених України

Стретович

Володимир

Миколайович

року народження правознавець народний депутат України Голова Комітету з правової

політики і судово правової реформи Верховної Ради України проживає в м Києві безпартій

ний Самовисування

Черевко

Петро

Андрійович

року народження економіст голова державної податкової адміністрації Вінницької обла

сті проживає в м Вінниці член Народно демократичної партії Самовисування

Черниш

Ірина

Григорівна

року народження інженер хімік технолог інженер першої категорії Інституту біохімії

Національної Академії наук України ім О В Палладіна проживає в м Києві безпартійна

Самовисування

Шеремета

Юрій

Петрович

року народження лікар лікувальник завідувач терапевтичним відділенням Липовецького

районного територіального медичного об єднання проживає в смт Липовець Вінницької обла

сті член Соціалістичної партії України Самовисування

Вінницька область Виборчийокруг№

Балан

Лариса

Іллівна

року народження вчитель початкових класів власний кореспондент української загаль

нодержавної газети Поділля проживає в м Гайсині Вінницької області член Народно

демократичної партії У країни Самовисування

Безсмертний

Василь

Маркович

року народження ветеринарний лікар директор Тульчинського технікуму ветеринарної

медицини проживає в м Тульчині Вінницької області член Соціалістичної партії України

Висунуто Соціалістичною партією України

Бобровський

Василь

Васильович

року народження інженер механік директор малого приватного виробничого підприємс

тва Вінгазкомунбуд проживає в м Вінниці член Народно демократичної партії Самовису

вання

Василишен

Василь

Григорович

року народження електромеханік голова фермерського господарства Вік проживає в

с Печері Тульчинського району Вінницької області член Української селянської демократич

ної партії Висунуто Українською селянською демократичною партією

Данилівська

Галина

Йосипівна

року народження журналіст головний редактор Ладижинської міської об єднаної редак

ції засобів масової інформації проживає в м Ладижині Тростянецького району Вінницької

області член Ліберальної партії України Висунуто виборчим блоком партій Партія праці та

Ліберальнапартія РАЗОМ

Козловський

Валерій

Володимирович

року народження студент Тернопільської академії народного господарства головаради товарист

ва Фондсоціальногодобробуту проживаєвм Хмельницьку членНародногоРуху України Висуну

тоНароднимРухомУкраїни

Лантух

Василь

Іванович

року народження вчений агроном народний депутат України проживає в м Києві член

Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною партією України

Лісовий

Олександр

Іванович

року народження вчитель історії та суспільствознавства оперуповноважений криміна

льної міліції у справах неповнолітніх Гайсинського районного відділення Управління М іні

стерства внутрішніх справ України в Вінницьк ій області проживає в м Гайсині Вінницької

області безпартійний Самовисування



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Ляшенко

Оксана

Іванівна

року народження економіст начальник відділу заступник начальника управління обслу

говування платників податків державної податкової адміністрації у Вінницькій область про

живає в м Вінниці безпартійна Самовисування

Маляренко

Валентина Іванівна

року народження економіст Тростянецький селищний голова проживає в смт Тростянці

Вінницької області безпартійна Самовисування

Пічкур

Дмитро

Степанович

року народження журналіст старший кореспондент обласної газети Вінниччина про

живає в м Вінниці безпартійний Висунуто Партією захисників Вітчизни

Рябий

Микола

Олександрович

року народження журналіст публіцист щоденної суспільно політичної газети Правда

України член Спілки письменників України проживає в м Вінниці безпартійний Висунуто

Всеукраїнським об єднанням Громада

Смірнов

Євген

Леонідович

року народження культосвітпрацівник народний депутат України керівник самодіяль

ного театрального колективу проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Совик

Анатолій

Васильович

року народження інженер землевпорядник провідний інженер управління містобуду

вання таархітектури Вінницької обласної державної адміністрації проживає в м Вінниці член

Прогресивної соціалістичної партії У країни Висунуто Прогресивною соціалістичною партією

України

Теличко

Ілля

Вікторович

року народження слухач Національної юридичної академії У країни проживає в

с Ганополі Тульчинського району Вінницької області безпартійний Самовисування

Ткаченко

ВасильВолодимирович

року народження інженер механік пенсіонер проживає в м Києві безпартійний Само

висування

Ямковий

ІванОлексійович

року народження інженер будівельник народний депутат України проживає в м Києві

безпартійний Самовисування

Краєвський

Віктор

Григорович

року народження економіст організатор сільськогосподарського виробництва тимчасово

непрацює проживає в смт Теплику Вінницької області безпартійний Самовисування

Вінницька область Виборчийокруг№

Безсмертний

Іван

Васильович

року народження журналіст кореспондент газети Киевские Ведомости проживає в

м Києві безпартійний Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Вітенко

Іван

К аленикович

року народження юрист Вінницького обласного військово патріотичного об єднання

проживає в м Вінниці член Соціал демократичної партії У країни об єднаної Висунуто Со

ціал демократичною партією України об єднаною

Гарачковська

Лілія

Вікторівна

року народження економіст головний економіст відділення Державного казначейства у

Теплицькому районі Вінницької області проживає в смт Теплику Вінницької області член

Прогресивної соціалістичної партії У країни Висунуто Прогресивною соціалістичною партією

України

Гуцол

Олександр

Петрович

року народження інженер механік начальник Головного управління технічної політики

М іністерстваагропромислового комплексу проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Демчук

Анатолій

Антонович

року народження вчитель історії голова правління Вінницького обласного відділення

Дитячого фонду України проживає в м Вінниці член Ліберальної партії У країни Висунуто

виборчим блоком партій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

К ізка

Василь

Володимирович

року народження журналіст власний кореспондент газети Независимость по Вінниць

кій області та Республіці Молдова проживає в м Ямполі Вінницької області безпартійний

Самовисування

Кулєшов

Сергій

Іванович

року народження інженер економіст тимчасово не працює проживає в с Городківці

К рижопільського району Вінницької області член Української Республіканської партії Вису

нуто Народним Рухом України

Мартинюк

Василь

Миколайович

року народження військовослужбовець тимчасово не працює проживає в с Дзигівці

Ямпільського району Вінницької області безпартійний Самовисування

Матвієнко

Анатолій

Сергійович

року народження інженер механік голова Вінницької обласної державної адміністрації

Голова Народно демократичної партії проживає в м Вінниці Висунуто Народно

демократичною партією

Мельник

Микола

Євтихійович

року народження вчений агроном заступник голови корпорації Липівка Томашпільсь

кого району Вінницької області проживає в с Липівці Томашпільського району Вінницької

області безпартійний Самовисування

Мельник

Олександр

Васильович

року народження електромонтажник голова профкому Вінницької обласної федерації

ТАЕКВОН ДО проживає в с Вінницьких хуторах Вінницького району Вінницької області

член Української Національної Асамблеї Висунуто Українською Національною Асамблеєю

Павліченко

Іван

Григорович

року народження вчений агроном начальник управління сільського господарства і про

довольства Бершадської районної державної адміністрації Вінницької області проживає в

м Бершаді Вінницької області член Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною

партією України

Спатарь

Микола

Пилипович

року народження журналіст головний редактор газети Разглашению не подлежит

Совершенно секретно м Києва проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Флора

Андрій

Арсеньович

року народження зоотехнік головаселянського фермерського господарстваназемлях запасу

Дахталійської сільської ради Крижопільського району проживає в смт Крижополі Вінницької обла

сті член Української селянської демократичної партії Висунуто Українською селянською демокра

тичною партією

Вінницька області Виборчийокруг№



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Анцибор

Анатолій

Іванович

року народження вчитель російської мови та літератури завідувач кабінету Вінницького

обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників проживає в м Вінниці

член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Грома

да

Бабій

Сергій

Іванович

року народження викладач історії та суспільствознавства юрист помічник консультант

народного депутата України в Томашпільському районі Вінницької області проживає в

смт Томашполі Вінницької області безпартійний Самовисування

Балатюк

Анна

Антонівна

року народження ветеринарний лікар головафермерського господарства Хутір Чайка Він

ницького району Вінницької області проживаєв с Степанівці Вінницького району Вінницької обла

сті член Української селянської демократичної партії Висунуто Українською селянською демокра

тичною партією

Березовський

СтепанМихайлович

року народження юрист правознавець суддя Верховного Суду України проживає в

м Києві безпартійний Самовисування

Білоус

Володимир

Никифорович

року народження інженер механік голова правління колективного сільськогосподарсь

кого підприємства Зоря с Володіївки Чернівецького району Вінницької області проживає в

с Володіївці Чернівецького району Вінницької області член Комуністичної партії У країни

Висунуто Комуністичною партією України

Горбик

Віктор

Іванович

року народження журналіст директор видавництва Тиврівського малого підприємства

Кобза проживає в смт Тиврові Вінницької області член Демократичної партії України

Висунуто виборчим блоком партій Блок Демократичних партій НЕП

Крижанівський

Микола

Миколайович

року народження вчитель української мови талітератури директор Слідянської неповної

середньої школи Могилів Подільського району Вінницької області проживає в м Могилів

Подільську Вінницької області член Народно демократичної партії Самовисування

Льова

Андрій

Іванович

року народження льотчик інженер начальник армійської авіації Одеського військового

округу проживає в смт Вапнярці Томашпільського району Вінницької області безпартійний

Самовисування

Малюта

Микола

Дмитрович

року народження юрист головний консультант Секретаріату Верховної Ради України по

Вінницькій таХмельницькій областях проживає в м Могилів Подільському Вінницької обла

сті безпартійний Самовисування

Мельник

Олена

Петрівна

року народження вчитель російської мови і літератури вихователь Вінницького обласно

го відділення Дитячого фонду України проживає в м Вінниці член Ліберальної партії Украї

ни Висунуто виборчим блоком партій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Парасунько

МихайлоВасильович

року народження вчений агроном народний депутат України проживає в м Києві член

Аграрної партії У країни Самовисування

Слободянюк

Василь

Олександрович

року народження інженер електрик державний інспектор охорони праці територіального

управління Держнаглядохоронпраці по Вінницькій області проживає в м Ш аргороді Вінни

цької області член Народно демократичної партії Самовисування

Солоненко

Володимир

Іванович

року народження вчитель фізики та електротехніки доцент кафедри фізики заступник

декана фізико математичного факультету Вінницького педагогічного інституту проживає в

м Вінниці безпартійний Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Стоян

Олександр

Миколайович

року народження викладач історії народний депутат України голова Ф едерації профе

сійних спілок України проживає в м Києві безпартійний Висунуто Всеукраїнською партією

трудящих

Табачник

МихайлоВолодимирович

року народження юрист керівник інформаційно аналітичного відділу Спілки ад

вокатів У країни проживає в м К иєві безпартійний Самовисування

Цибух

Валерій

Іванович

року народження інженер будівельник дипломат президент Всеукраїнського об єднання

власників нерухомості президент Автомобільної федерації України радник Прем єр міністра

України проживає в м Києві член Народно демократичної партії Самовисування

Цихомський

Вячеслав

Михайлович

року народження технік механік викладач автошколи Вінницького ТСОУ проживає в

м Вінниці член Прогресивної соціалістичної партії У країни Висунуто Прогресивною соціалі

стичною партією України

Чекушкін

Анатолій

Олексійович

року народження немає професії за освітою директор Могилів Подільської дитячо

юнацької спортивної школи проживає в м Могилів Подільському Вінницької області член

Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Волинська область Виборчийокруг№

Атаманчук

Геннадій

Андрійович

року народження викладач філософії тимчасово не працює проживає в с Грибовицях

Іваничівського району Волинської області безпартійний Самовисування

Веселуха

Володимир

Олександрович

року народження юрист прокурор м Нововолинська проживає в м Нововолинську

Волинської області безпартійний Висунуто Партією Реформи і порядок

Вітинський

Вадим

Юліанович

року народження вчитель фізичного виховання економіст менеджер директор товарист

ва з обмеженою відповідальністю фірми Акватекс проживає в с Тарасовому Луцького райо

ну Волинської області член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським

об єднанням Громада

Гей

Василь

Степанович

року народження редактор головаВолинської організації Спілки письменників України

проживає в м Луцьку безпартійний Висунуто Партією Зелених України

Глущук

Павло

Матвійович

року народження вчитель загальноосвітньої ступенів школи № м Володимир

Волинська проживає в м Володимир Волинському Волинської області член Республіканської

Християнської партії Висунуто Республіканською Християнською партією

Дембицький

Петро

Володимирович

року народження інженер будівельник директор філіалу Української державної компанії

по реструктуризації підприємств вугільної промисловості Західного регіону України прожи

ває в м Нововолинському Волинської області безпартійний Самовисування



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Діброва

Валерій

Григорович

року народження інженер механік голова спілки селянських господарств П ятидні

Володимир Волинського району проживає в с П ятидні Володимир Волинського району

Волинської області член Української Республіканської партії Висунуто виборчим блоком

партій Національний фронт

Дубовой

Сергій

Федорович

року народження немає професії за освітою заступник генерального директора спільного

українсько німецького підприємства КЛВ м Луцьк проживає в м Луцьку Волинської обла

сті член Християнсько демократичної партії У країни Висунуто Християнсько

демократичною партією України

Ковальчук

Ніна

Павлівна

року народження інженер будівельник директор товариства з обмеженою відповідальні

стю Ніке проживає в м Луцьку безпартійна Висунуто виборчим блоком партій Європей

ський вибір України

Пасаман

Микола

Миколайович

року народження інженер механік політолог і викладач суспільних наук редактор Іва

ничівської районної газети Колос проживає в смт Іваничах Волинської області член Народ

ного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Фальчук

Володимир

Юхимович

року народження агроном голова Володимир Волинської районної ради та районної

державної адміністрації проживає в м Володимирі Волинському Волинської області безпар

тійний Висунуто Аграрною партією України

Чапюк

Ростислав

Степанович

року народження вчений агроном економіст народний депутат України проживає в

м Луцьку Волинської області член Селянської партії У країни Висунуто виборчим блоком

Соціалістичної партії України таСелянської партії У країни Заправду занарод заУкраїну

Мартинюк

ВолодимирОлексійович

року народження вчитель підприємець проживає в м Нововолинську Волинської облас

ті безпартійний Самовисування

Софронюк

Ігор

Олександрович

року народження вчитель історії заступник директора з навчально виховної роботи зага

льноосвітньої І І І І ступенів школи №м Нововолинська проживає в м Нововолинську Волин

ської області член Народно демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією

Волинська область Виборчийокруг№

Босович

Василь

Васильович

року народження журналіст директор художній керівник кіностудії Галичина фільм

проживає в м Львові член Християнсько демократичної партії України Висунуто Християн

сько демократичною партією України

Ващук

К атерина

Тимофіївна

року народження вчитель історії агроном народний депутат України Голова Аграрної

партії У країни проживає в м Берестечкові Горохівського району Волинської області Висуну

то Аграрною партією України

Возняк

Володимир

Іванович

року народження художник графік завідувач відділу декоративно прикладного мистецт

ваВолинського державного училища культури і мистецтв проживає в м Луцьку член Соціал

демократичної партії України об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України

об єднаною

Ковальчук

Володимир

Іванович

року народження юрист начальник відділу нагляду за додержанням законів при прове

денні слідстваорганами прокуратури Волинської області проживає в м Луцьку безпартійний

Висунуто Республіканською Християнською партією

Лесюк

Святослав

Володимирович

року народження журналіст власний кореспондент Волинської держтелерадіокомпанії

проживає в м Горохові Волинської області безпартійний Самовисування

Максимович

Олег

Володимирович

року народження юрист приватний адвокат проживає в м Луцьку член Конгресу Укра

їнських Націоналістів Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Мельник

Володимир

Миколайович

року народження інженер фотограметрист завідувач кафедри геоекології і картографії

Волинського державного університету ім Л Українки проживає в м Луцьку член Партії

Зелених України Висунуто Партією Зелених України

Михальчук

Руслан

Васильович

року народження інженер механік заступник голови Волинської обласної організації

Ліберальної партії У країни проживає в с Журавниках Горохівського району Волинської обла

сті член Ліберальної партії України Висунуто Ліберальною партією України

Остапчук

Микола

Іванович

року народження концертний виконавець і викладач викладач Горохівської дитячої

музичної школи проживає в м Горохові Волинської області член Народного Руху України

Висунуто Народним Рухом України

Паламарчук

Валентин

Савич

року народження агроном директор приватного науково виробничого підприємства

Нива Волині проживає в м Луцьку член Української селянської демократичної партії Ви

сунуто виборчим блоком партій Європейський вибір України

Притолюк

Роман

Васильович

року народження вчений зоотехнік голова правління колективного сільськогосподарсь

кого підприємства Блудів Горохівського району Волинської області проживає в

с Терешківці Горохівського району Волинської області член Селянської партії У країни Вису

нуто виборчим блоком Соціалістичної партії У країни таСелянської партії У країни Заправду

занарод заУкраїну

Шаваров

Юрій

Іванович

року народження лікар хірург завідувач хірургічним відділенням Волинської обласної клініч

ної лікарні проживає в м Луцьку член Демократичної партії України Висунуто виборчим блоком

партій Блок Демократичних партій НЕП

Волинська область Виборчийокруг№

Бученко

Антон

Антонович

року народження інженер завідуючий відділом з питань кадрової оборонної і мобіліза

ційної роботи комітету Ковельської міської ради проживає в м Ковелі Волинської області

безпартійний Самовисування

Герасимчук

Віктор

Гнатович

року народження композитор диригент викладач диригування та музично теоретичних

дисциплін Луцького педагогічного училища проживає в м Луцьку член Ліберально

демократичної партії України Висунуто виборчим блоком партій Європейський вибір Украї

ни

Годованець

Людмила

Григорівна

року народження філолог психолог логопед Волинська обласна психіатрична лікарня

проживає в м Луцьку член Соціал демократичної партії України об єднаної Висунуто Соці

ал демократичною партією України обєднаною



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Грищук

Віктор

Климович

року народження юрист професор кафедри кримінального права та процесу Львівського

державного університету ім І Ф ранка проживає в м Львові безпартійний Висунуто Партією

Зелених України

К апітула

Іван

Іванович

року народження вчитель фізичного виховання завідувач відділення соціальної допомо

ги управління соціального захисту населення Ратнівської районної держадміністрації Волин

ської області проживає в смт Ратне Волинської область член Української Республіканської

партії Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Макарук

Михайло

Михайлович

року народження ветеринарний лікар голова акціонерного пайового обєднання Украї

на проживає в смт Ратні Волинської області безпартійний Самовисування

Мартиненко

Микола

Володимирович

року народження інженер механік голова правління закритого акціонерного товариства

Інтерпорт Ковель проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Осауленко

Леонід

Миколайович

року народження журналіст завідуючий відділом Волинської регіональної газети Сім я і

дім проживає в м Луцьку член Республіканської Християнської партії Висунуто Республі

канською Християнською партією

Пецентій

Василь

Пилипович

року народження лікар хірург завідуючий хірургічним відділенням Старовижівської

центральної районної лікарні проживає в смт Старій Виживці Ковельського району Волинсь

кої області безпартійний Самовисування

Півницький

Микола

Дементійович

року народження вчитель історії та суспільствознавства професор кафедри історії Укра

їни Волинського державного університету ім Л Українки проживає в м Луцьку безпартій

ний Висунуто Соціал демократичною партією України

Підкамінний

Анатолій

Йосипович

року народження інженер електрик головаправління відкритого акціонерного товарист

ва Ковельагроспецпостач проживає в м Ковелі Волинської області член Комуністичної

партії У країни Висунуто Комуністичною партією України

Рокецький

Мар ян

Іванович

року народження економіст юрист консультант юрист економіст К иївської Митрополії

У країнської православної церкви Волинської К овельської єпархії проживає в м Івано

Ф ранківську безпартійний Самовисування

Романік

Олександр

Олексійович

року народження юрист слідчий прокуратури Старовижівського району Волинської

області проживає в смт Старій Вижівці Волинської області безпартійний Самовисування

Семерей

Петро

Іванович

року народження радіоінженер директор Волинського обласного радіотелевізійного

передавального центру м Ковеля проживає в м Ковелі Волинської області безпартійний

Самовисування

Сусь

Богдан

Арсентійович

року народження фізик викладач кафедри фізики Київського військового інституту

управління і зв язку проживає в м Києві член Народного Руху України Висунуто Народним

Рухом України

Черняков

Валерій

Вікторович

року народження інженер лісового господарства інструктор Волинського об єднання

східних єдиноборств проживає в м Ковелі Волинської області член Соціал національної пар

тії У країни Висунуто виборчим блоком партій Меншеслів

Шевчук

Ярослав

Іванович

року народження лікар терапевт головний лікар вузлової лікарні станції К овель прожи

ває в м Ковелі член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським

об єднанням Громада

Борисюк

Петро

Григорович

року народження інженер електрик перший заступник голови з питань агропромислового

комплексу Ковельської районної державної адміністрації Волинської області начальник управління

сільського господарстватапродовольстваКовельської районної державної адміністрації Волинської

області проживаєвс Голоби Волинської області член Аграрної партії України Самовисування

К амінський

Володимир

Володимирович

року народження вчитель історії та права заступник редактора тижневика Вісник

проживає в м Луцьку член Партії Реформи і порядок Висунуто Партією Реформи і поря

док

Ленартович

Юрій

Сильвестрович

року народження вчитель економіст директор Волинської обласної дирекції Укрсоцба

нку проживає в м Луцьку член Ліберальної партії У країни Висунуто Ліберальною партією

України

Волинська область Виборчийокруг№

Баранецький

Омелян

Миронович

року народження льотчик інженер заступник командира з виховної роботи авіадивізії

військової частини проживає в м Луцьку безпартійний Самовисування

Бондар

Володимир

Налькович

року народження вчитель історії та соціально політичних дисциплін тимчасово не пра

цює проживає в м Луцьку член Партії Реформи і порядок Висунуто Партією Реформи і

порядок

Гудима

ОлександрВасильович

року народження вчитель тимчасово не працює проживає в м Києві безпартійний Са

мовисування

Жибров

Володимир

Іванович

року народження гірничий інженер оператор теплового пункту об єднання Луцьктеп

локомуненерго проживає в м Луцьку безпартійний Висунуто Українською партією справе

дливості

Жулинський

Микола

Григорович

року народження журналіст народний депутат України директор Інституту літератури

імені Т Г Ш евченка проживає в м Києві безпартійний Висунуто Ліберальною партією Украї

ни

Ковальчук

Віктор

Євгенович

року народження вчитель історії права та суспільствознавства слухач Української ака

демії державного управління при Президентові України проживає в м Луцьку член Народно

демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією

Кожевніков

Геннадій

Геннадійович

року народження інженер електромеханік начальник Волинського обласного управління

Державного комітету України у справах захисту прав споживачів проживає в м Луцьк член

Української Республіканської партії Висунуто виборчим блоком партій Національний

фронт

Луцюк

АнатолійМихайлович

року народження вчитель директор загальноосвітньої ступенів школи №

м Луцька проживає в м Луцьку безпартійний Самовисування



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Мольчак

Ярослав

Олександрович

року народження інженер гідротехнік проректор Волинського державного університету

ім Лесі У країнки проживає в м Луцьку член Аграрної партії У країни Висунуто Аграрною

партією України

Наумов

Сергій

К ирилович

року народження вчений агроном технічний працівник державного історико

культурного заповідника м Луцька проживає в м Луцьку Волинської області член Партії

Зелених України Висунуто Партією Зелених України

Нісімчук

Андрій

Сергійович

року народження учитель біології та хімії завідувач кафедри педагогіки Волинського

державного університету проживає в м Луцьку безпартійний Висунуто Республіканською

Християнською партією

Патракеєв

Євген

Миколайович

року народження немає професії за освітою начальник інформаційно обчислювального

відділу Луцького АТП проживає в м Луцьку член Соціал демократичної партії Украї

ни Висунуто Соціал демократичною партією України

Пенько

Віктор

Львович

року народження викладач історії та суспільствознавства декан юридичного факультету

Волинського державного університету ім Лесі України проживає в м Луцьку безпартійний

Самовисування

Пхиденко

Станіслав

Семенович

року народження викладач філософії доцент Волинського державного університету

ім Лесі У країнки проживає в м Луцьку член Комуністичної партії України Висунуто Кому

ністичною партією України

Різванюк

Мирослав

Іванович

року народження інженер електрик електрослюсар політехнічних машин Волинської

обласної друкарні проживає в м Луцьку член Організації У країнських націоналістів в Украї

ні Самовисування

Свирида

Олександр

Миколайович

року народження інженер механік головаправління відкритого акціонерного товариства

Волиньхолдінг проживає в м Луцьку член Демократичної партії У країни Висунуто Демо

кратичною партією України

Харченко

Олександр

Іванович

року народження викладач французької мови і літератури редактор часопису Народна

справа голова Волинської обласної організації Народного Руху України член Центрального

Проводу Народного Руху України проживає в м Луцьку член Народного Руху України Ви

сунуто Народним Рухом України

Ярош

Богдан

Олексійович

року народження викладач історії і суспільствознавства завідувач кафедри політології

Волинського державного університету ім Лесі Українки проживає в м Луцьку Волинської

області безпартійний Висунуто Християнсько демократичною партією України

Брель

Петро

Степанович

року народження інженер механік головний інженер Луцького міського обчислювально

го центру проживає в м Луцьку член Комуністичної партії України Самовисування

Гребенюк

Віктор

Іванович

року народження журналіст завідувач редакційно видавничого відділу Волинського

державного університету ім Лесі Українки проживає в м Луцьку член Соціал демократичної

партії У країни об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Завацький

Віктор

Іванович

року народження викладач фізичної культури та спорту професор кафедри біологічних

основ фізичного виховання Волинського державного університету ім Л Українки проживає в

м Луцьку член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським

об єднанням Громада

Волинська область Виборчийокруг№

Вінцюк

Володимир

Йосипович

року народження інженер механік голова фермерського господарства Волена прожи

ває в м Луцьку член Української селянської демократичної партії Висунуто виборчим блоком

партій Європейський вибір України

Волчко

Анатолій

Іванович

року народження інженер механік доцент кафедри технічної механіки тапакувальної техніки

Українського державного університету харчових технологій проживає в м Києві безпартійний

ВисунутоПартією Реформи і порядок

Воробей

Петро

Адамович

року народження юрист доцент кафедри кримінального права Національної академії

внутрішніх справ проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Гордійчук

Віктор

Миколайович

року народження юрист голова Камінь Каширського районного суду проживає в

м Камінь Каширському Волинської області безпартійний Самовисування

Клімішин

Ганна

Володимирівна

року народження вчитель викладач біології і екології Маневицького професійно техніч

ного училища№ проживає в смт Маневичі Вінницької області член Партії Зелених України

Висунуто Партією Зелених України

К озачук

Володимир

Леонідович

року народження лікар завідуючий відділом промислової гігієни К іверцівської районної

санітарно епідеміологічної станції проживає в м К іверці Волинської область член Християн

сько демократичної партії України Висунуто Християнсько демократичною партією України

Кралюк

Петро

Михайлович

року народження викладач історії доцент кафедри історії філософії та культури Волин

ського державного університету ім Лесі Українки голова Волинської обласної організації

Республіканської Християнської партії проживає в м Луцьку член Республіканської Христи

янської партії Висунуто Республіканською Християнською партією

Кузьмич

ГригорійВасильович

року народження юрист адвокат проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Панасюк

Валерій

Сергійович

року народження агроном голова колективного сільськогосподарського підприємства

Колос Любешівського району проживає в с Седлиші Любешівського району Волинської

області член Селянської партії України Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії

У країни таСелянської партії У країни Заправду занарод заУкраїну

Сіренко

Геннадій

Олександрович

року народження інженер технолог голова Секретаріату Конгресу Українських Націо

налістів науковий консультант лабораторії інституту проблем матеріалознавства Технологіч

ного Університету Поділля проживає в м Хмельницькому член Конгресу Українських Націо

налістів Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Шевчук

Сергій

Володимирович

року народження лікар заступник голови Волинської обласної державної адміністрації

проживає в м Луцьку член Народно демократичної партії Висунуто Народно демократичною

партією



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Шпарик

Роман

Іванович

року народження лікар головний лікар Камінь Каширської центральної районної лікар

ні проживає в м Камінь Каширському Волинської області член Народного Руху України

Висунуто Народним Рухом України

Дніпропетровська область Виборчийокруг№

Абраїмов

Микола

Олексійович

року народження викладач історії начальник відділу у справах національностей тамігра

ції Дніпропетровської обласної державної адміністрації проживає в м Дніпропетровську член

Ліберальної партії У країни Висунуто виборчим блоком партій Партія праці та Ліберальна

партія РАЗОМ

Балаян

Артур

Григорович

року народження юрист правознавець практикуючий юрист проживає в

м Дніпропетровську член Української партії справедливості Висунуто виборчим блоком

партій ТрудоваУкраїна

Глотов

Анатолій

Іванович

року народження інженер зв язку заступник директораДніпропетровської фірми держа

вного інституту проектування вищих учбових закладів Гіпровуз проживає в

м Дніпропетровську безпартійний Самовисування

Гунін

Олександр

Володимирович

року народження юрист економіст завідувач Дніпропетровською другою державною

нотаріальною конторою проживає в м Дніпропетровську безпартійний Самовисування

Дремлюга

Іван

Євгенович

року народження геофізик технічний керівник геофізичної партії Дніпропетровської

геофізичної експедиції Дніпрогеофізика проживає в м Дніпропетровську член Народного

Руху України Висунуто НароднимРухом України

К апець

Михайло

Юхимович

року народження товарознавець генеральний директор магазина № віце президент

спільного підприємства Ваміра проживає в м Дніпропетровську безпартійний Висунуто

виборчим блоком партій Національний фронт

К атан

Ольга

Іванівна

року народження інженер будівельник директор фірми Діловий жіночий центр про

живає в м Дніпропетровську член Народно демократичної партії У країни Висунуто Народно

демократичною партією

К іперман

Юрій

Мусійович

року народження інженер ливарник президент телефонної компанії Оптіма сервіс

зв язок проживає в м Дніпропетровську безпартійний Самовисування

Міняйло

Валентин

Францевич

року народження викладач математики тимчасово не працює проживає в

м Дніпропетровську член Партії Зелених України Висунуто Партією Зелених України

Овчаренко

ПетроПавлович

року народження економіст народний депутат України проживає в м Києві безпартій

ний Самовисування

Овчар

Петро

Петрович

року народження журналіст член спілки журналістів України проживає в м Києві член

Соціал демократичної партії У країни об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією

України об єднаною

Осташ

Євген

Дмитрович

року народження юрист заступник начальника управління М іністерства внутрішніх

справ України в Дніпропетровській області проживає в м Дніпропетровську безпартійний

Висунуто Комуністичною партією України

Очеретяний

Анатолій

Петрович

року народження економіст бухгалтерського обліку заступник голови правління Дніпро

петровської обласної споживчої спілки проживає в м Дніпропетровську член Аграрної партії

У країни Висунуто Аграрною партією України

Сухоручкіна

ТамараВолодимирівна

року народження лікар хірург терапевт пенсіонер проживає в м Дніпропетровську

безпартійна Самовисування

Табурянський

ЛеопольдІванович

року народження інженер електрик інженер економіст президент синдикату Олімп

проживає в м Дніпропетровську безпартійний Самовисування

Федоренко

Володимир

Миколайович

року народження інженер будівельник голова районної ради та виконкому Амур

Нижньодніпровської районної ради проживає в м Дніпропетровську безпартійний Самови

сування

Чукмасов

СергійОлександрович

року народження інженер металург народний депутат України проживає в м Києві

безпартійний Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Дніпропетровська область Виборчийокруг№

Божко

Вячеслав

Григорович

року народження технік монтажник заступник директора Дніпропетровського монтаж

ного управління відкритого акціонерного товариства Південтепломонтаж проживає в

м Дніпропетровську член Комуністичної партії України Самовисування

Борщевський

Віктор

Валентинович

року народження радіофізик доцент Дніпропетровського державного технічного універ

ситету залізничного транспорту проживає в м Дніпропетровську член Комуністичної партії

У країни Висунуто Комуністичною партією України

Бурлаков

Сергій

Романович

року народження філолог доцент кафедри українознавства Придніпровської державної

академії будівництва та архітектури проживає в м Дніпропетровську член Партії Зелених

України Висунуто Партією Зелених України

Глущенко

Лариса Іванівна

року народження хімік технолог заступник директора підприємства Веда Промінвест

проживає в м Дніпропетровську безпартійна Самовисування

Єфіменко

ГригорійАндрійович

року народження юрист директор колективного підприємства Центральний ринок

проживає в м Дніпропетровську безпартійний Самовисування

Жижин

Вадим

Павлович

року народження інженер механік інженер з постачання Дніпропетровського орендного

підприємства Марія проживає в м Дніпропетровську безпартійний Висунуто Соціал

демократичною партією України об єднаною

Левенець

Станіслав

Якович

року народження режисер головаДніпропетровської обласної організації Демократичної

партії У країни власний кореспондент газети Сільські новини проживає в

м Дніпропетровську член Демократичної партії України Висунуто виборчим блоком партій

Блок Демократичних партій НЕП



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Максимов

Микола

Васильович

року народження інженер хімік технолог економіст менеджер президент голова спосте

режної ради відкритого акціонерного товариства Концерн Весна проживає в

м Дніпропетровську член Ліберальної партії У країни Висунуто виборчим блоком партій

Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Мохно

Артем

Миколайович

року народження інженер будівельник голова Дніпропетровської міської організації

Соціал національної партії України проживає в м Дніпропетровську член Соціал

національної партії У країни Висунуто виборчим блоком партій Меншеслів

Падалко

Людмила

Іванівна

року народження лікар головний лікар міського пологового будинку № проживає в

м Дніпропетровську член Аграрної партії України Висунуто Аграрною партією України

Пасічник

Анатолій

Миколайович

року народження гідроаеромеханік професор кафедри математичного моделювання

Дніпропетровського державного університету проживає в м Дніпропетровську безпартійний

Самовисування

Прісняков

ВолодимирФедорович

року народження інженер механік ректор Дніпропетровського державного університету

проживає в м Дніпропетровську безпартійний Самовисування

Рябченко

ОлександрВолодимирович

року народження інженер механік народний депутат України проживає в

м Дніпропетровську безпартійний Самовисування

Савченко

Віктор

Григорович

року народження викладач фізкультури народний депутат України проживає в

м Дніпропетровську член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським

об єднанням Громада

Скажутін

Ігор

Григорович

року народження юрист генеральний директор територіально виробничого обєднання

Дніпроавтотранс проживає в м Дніпропетровську безпартійний Самовисування

Скрипник

ВолодимирМихайлович

року народження юрист адвокат адвокатури України проживає в м Дніпропетровську

безпартійний Самовисування

Средняк

Валерій

Якович

року народження інженер механік економіст інженер економіст відкритого акціонерного

підприємства Дніпропетровський агрегатний завод проживає в м Дніпропетровську безпартій

ний ВисунутоВсеукраїнською партією трудящих

Стан

Віктор

Іванович

року народження радіоінженер заступник директора приватної фірми ЕСКО Дніпро

проживає в м Дніпропетровську член Української Республіканської партії Висунуто вибор

чим блоком партій Національний фронт

Фанигін

Юрій

Юрійович

року народження інженер механік заступник керівника відділу міжнародних стосунків

Національного центру аерокосмічної освіти молоді України проживає в м Києві член Всеук

раїнського об єднання Громада Самовисування

Холод

Борис

Іванович

року народження викладач історії і суспільствознавства ректор Дніпропетровської ака

демії управління бізнесу та права проживає в м Дніпропетровську безпартійний Самовису

вання

Шулик

Іван

Іванович

року народження художник оформлювач друкованої продукції керівник організаційного

відділу Секретаріату Народного Руху України член Центрального Проводу Народного Руху

України проживає в м Дніпропетровську член Народного Руху України Висунуто Народним

Рухом України

Овечкін

Борис

Трефіл євич

року народження референт перекладач викладач Дніпропетровського технікуму заліз

ничного транспорту проживає в м Дніпропетровську член Партії комуністів більшовиків

України Висунуто Прогресивною соціалістичною партією України

Дніпропетровська область Виборчийокруг№

Вдовін

Михайло

Михайлович

року народження економіст інженер генеральний директор агропромислового підприєм

ства Самара проживає в м Дніпропетровську безпартійний Самовисування

Веретенніков

Віктор

Олександрович

року народження інженер електромеханік генеральний директор акціонерної кампанії

К омбінат Придніпровський проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Воробйов

Олексій

Гнатович

року народження вчитель української мови та літератури середньої школи № прожи

ває в м Дніпропетровську член Демократичної партії України Висунуто виборчим блоком

партій Блок Демократичних партій НЕП

Гнипюк

Іван

Михайлович

року народження прикладна геодезія завідувач топографо геодезичним сектороу Дніп

ропетровського конструкторсько технологічного бюро науково виробничого об єднання Ав

тотранспорт проживає в м Дніпропетровську член Народного Руху України Висунуто На

родним Рухом України

Земляков

Павло

Іванович

року народження інженер теплоенергетик тимчасово не працює проживає в

м Дніпропетровську член Партії комуністів більшовиків України Самовисування

К асян

Сергій

Григорович

року народження інженер механік генеральний директор закритого акціонерного това

риства Іста центр проживає в м Дніпропетровську безпартійний Самовисування

К ачалов

Володимир

Васильович

року народження юрист прокурор м Дніпропетровська проживає в

м Дніпропетровську безпартійний Самовисування

Маркело

Валентина

Олексіївна

року народження юрист правознавець адвокат юридичної консультації Самарського

району м Дніпропетровська проживає в м Дніпропетровську член Української Республікан

ської партії Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Панченко

Микола

Митрофанович

року народження інженер металург голова виконавчого комітету Дніпропетровської

обласної організації Партії праці проживає в м Дніпропетровську член Партії праці Висунуто

виборчим блоком партій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Перехрест

Володимир

Іванович

року народження інженер механік доцент Дніпропетровського державного університету

проживає в м Дніпропетровську член Республіканської Християнської партії Висунуто Рес

публіканською Християнською партією



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Пінчук

Віктор

Михайлович

року народження інженер металург президент науково виробничої інвестиційної групи

Інтерпайп проживає в м Дніпропетровську безпартійний Самовисування

Саєнко

Дмитро

Анатолійович

року народження інженер теплоенергетик інженер цеху налагодження і іспитів Придні

провської теплоелектростанції проживає в м Дніпропетровську безпартійний Висунуто Со

ціал демократичною партією України

Сердешний

Євген

Іванович

року народження викладач фізкультури директор бази директор орендного підприємст

ва Самара директор торгового центру Самара Дніпропетровської області проживає в

м Дніпропетровську член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським

об єднанням Громада

Сиротенко

Анатолій

Семенович

року народження санітарний лікар головний лікар Українського науково дослідного

інституту гастроентерології м Дніпропетровська проживає в смтЮвілейному Дніпропетров

ського району Дніпропетровської області безпартійний Висунуто Аграрною партією України

Сова

Іван

Матвійович

року народження інженер будівельник заступник голови Дніпропетровського обласного

комітету профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів прожи

ває в м Дніпропетровську безпартійний Висунуто Всеукраїнською партією трудящих

Трофименко

Ніна

Сергіївна

року народження юрист завідувач кафедри права і державної політики Української ака

демії державного управління при Президентові У країни Дніпропетровської філії проживає в

м Дніпропетровську член Партії Зелених України Висунуто Партією Зелених України

Шибко

Віталій

Якович

року народження викладач історії та суспільствознавства народний депутат України

проживає в м Дніпропетровську член Соціалістичної партії України Висунуто виборчим

блоком Соціалістичної партії України та Селянської партії У країни За правду за народ за

Україну

Дніпропетровська область Виборчийокруг№

Балашов

Геннадій

Вікторович

року народження економіст начальник управління політики виконавчого комітету Дніп

ропетровської міської ради проживає в м Дніпропетровську член Партії М іжрегіональний

блок реформ Самовисування

Бесараб

Микола Іванович

року народження юрист директор юридичної фірми ЮРІС Д проживає в

м Дніпропетровську безпартійний Самовисування

Конєв

Сергій

Іванович

року народження лікар провідний спеціаліст Державного спеціального конструкторського

бюро автоматизації проектування проживає в м Дніпропетровську член Народного Руху Украї

ни ВисунутоНароднимРухомУкраїни

Коновалов

Юрій

Вікторович

року народження токар оператор ЧПУ пастор релігійної Громади місцевої церкви Хрис

тиян євангелістської віри Двері у небо проживає в м Дніпропетровську член Християнсь

ко демократичної партії України Висунуто Християнсько демократичною партією України

Кривчик

Геннадій

Георгійович

року народження викладач історії та суспільствознавства завідувач кафедри Придніп

ровської державної академії будівництва таархітектури проживає в м Дніпропетровську член

Соціалістичної партії У країни Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії України та

Селянської партії У країни Заправду занарод заУкраїну

Куценко

Петро

Євлампійович

року народження скульптор виконавець вчитель малювання і креслення директор при

ватного підприємства Арта проживає в м Дніпропетровську член Всеукраїнського політич

ного об єднання Державна самостійність України Висунуто виборчим блоком партій Мен

шеслів

Михайленко

Сергій

Михайлович

року народження інженер металург народний депутат України проживає в

м Дніпропетровську член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським

об єднанням Громада

Неня

Валентин

Петрович

року народження викладач математики тимчасово не працює проживає в

м Дніпропетровську член Партії комуністів більшовиків України Самовисування

Пархоменко

Анатолій

Іванович

року народження вчитель географії середньої школи № м Дніпропетровська проживає

в м Дніпропетровську безпартійний Самовисування

Петриченко

Петро

Миколайович

року народження гірничий інженер геофізик голова незалежної профспілки Дніпропет

ровської області проживає в м Дніпропетровську безпартійний Висунуто Соціал

демократичною партією України об єднаною

Петров

Григорій

Савич

року народження інженер електоромеханік директор Дніпропетровського міського гро

мадського Ф онду соціального захисту населення міста проживає в м Дніпропетровську без

партійний Самовисування

Плужник

Олександр

Петрович

року народження немає професії за освітою президент громадської організації веслува

льного клубу Скіф проживає в м Дніпропетровську безпартійний Самовисування

Руденко

Ігор

Іванович

року народження економіст член обласної ради підприємців України Господар про

живає в м Дніпропетровську член Демократичної партії України Висунуто виборчим блоком

партій Блок Демократичних партій НЕП

Сімонов

Віктор

Сергійович

року народження інженер механік директор спільного виробничо інвестиційного підп

риємства акціонерного товариства Ф ірма Ф іаніт проживає в м Дніпропетровську безпар

тійний Самовисування

Сокульська

Орина

Василівна

року народження вчитель математики вчитель Дніпропетровської школи інтернату №

проживає в м Дніпропетровську член Української Республіканської партії Висунуто вибор

чим блоком партій Національний фронт

Суліма

Євген

Миколайович

року народження філософ викладач соціально політичних наук заступник голови вико

навчого комітету Жовтневої районної ради м Дніпропетровська проживає в

м Дніпропетровську безпартійний Самовисування

Тахтай

Володимир

Єпіфанович

року народження економіст завідуючий сектором центру правових та підприємницьких

досліджень проживає в м Києві член Всеукраїнського об єднання Громада Самовисування



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Терентьєв

МиколаВасильович

року народження інженер механік директор вищого професійного училища№ прожи

ває в м Дніпропетровську безпартійний Самовисування

Терещенко

ІгорЮрійович

року народження інженер механік директор приватної школи ім Реріхів проживає в

м Дніпропетровську безпартійний Самовисування

Тютін

Вячеслав

Олександрович

року народження інженер технолог народний депутат України генеральний директор

відкритого акціонерного товариства Дніпрошина проживає в м Дніпропетровську член

Партії праці Висунуто виборчим блоком партій Партія праці та Ліберальна партія

РАЗОМ

Хазан

Віктор

Борисович

року народження фізик теоретик завідуючий відділом Інституту проблем природокори

стування та екології Національної Академії наук України проживає в м Дніпропетровську

член Партії Зелених України Висунуто Партією Зелених України

Чигринець

Вячеслав

Григорович

року народження механік гідроаеродинамік юрист заступник начальникаДніпропетров

ського міського управління Міністерства внутрішніх справ України проживає в

м Дніпропетровську безпартійний Самовисування

Донченко

Анатолій Іванович

року народження викладач біології і хімії пенсіонер проживає в м Дніпропетровську

безпартійний Самовисування

Дніпропетровська область Виборчийокруг№

Агафонов

Микола

Іванович

року народження вчений зоотехнік генеральний директор науково виробничої дослідної

агрофірми Наукова Української Академії аграрних наук проживає в смт Таромському Дніп

ропетровської області член Аграрної партії У країни Самовисування

Бідняк

Василь

Іванович

року народження інженер металург керівник відділу відкритого акціонерного товариства

Дніпропетровський металургійний завод ім Петровського проживає в м Дніпропетровську

член Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною партією України

Білодіденко

Станіслав

Віталійович

року народження інженер будівельник аспірант Дніпропетровського державного техніч

ного університету залізничного транспорту проживає в м Дніпропетровську член Української

Республіканської партії Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Васік

Вадим

Станіславович

року народження інженер механік старший майстер виробничого об єднання Півден

ний машинобудівний завод проживає в м Дніпропетровську безпартійний Самовисування

Горова

Алла

Іванівна

року народження вчений агроном завідуюча відділом цитоекології інституту проблем

природокористування та екології Національної Академії наук України проживає в

м Дніпропетровську член Партії Зелених України Висунуто Партією Зелених України

К арташов

Роберт

Петрович

року народження інженер радіоелектронник голова Всеукраїнської громадської органі

зації Аналітичний центр Українські джерела проживає в м Києві член Народного Руху

України Висунуто Народним Рухом України

Коваленко

Микола

Олексійович

року народження інженер електрик начальник групи Державного конструкторського

бюро Південне проживає в м Дніпропетровську член Демократичної партії У країни Вису

нуто виборчим блоком партій Блок Демократичних партій НЕП

Коваль

ПетроМаксимович

року народження водій відкритого акціонерного товариства Укрремшляхчормет про

живає в м Дніпропетровську безпартійний Самовисування

Кубрак

Дмитро

Васильович

року народження інженер механік генеральний директор асоціації Дніпроавтотранс

проживає в м Дніпропетровську безпартійний Самовисування

Кучеренко

Галина

Василівна

року народження фінансист економіст провідний спеціаліст контрольно ревізійного

відділу Дніпропетровської обласної державної адміністрації проживає в м Дніпропетровську

безпартійна Висунуто виборчим блоком партій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Мороз

Анатолій

Григорович

року народження вальцювальник відкритого акціонерного товариства Дніпропетровсь

кий трубний завод проживає в м Дніпропетровську член Всеукраїнського об єднання Гро

мада Висунуто Всеукраїнським обєднанням Громада

Пожидаєв

Анатолій

Сидорович

року народження інженер економіст голова Центрального комітету профспілки трудя

щих металургійної і гірничодобувної промисловості України проживає в м Дніпропетровську

безпартійний Самовисування

Таратушка

Віктор

Васильович

року народження військовослужбовець директор товариства з обмеженою відповідальні

стю Чумаки проживає в м Дніпропетровську безпартійний Висунуто виборчим блоком

партій Меншеслів

Дніпропетровська область Виборчийокруг№

Артьомов

Володимир

Олександрович

року народження лікар гігієніст лікар епідеміолог Дніпропетровської обласної санітар

но епідеміологічної станції проживає в м Дніпропетровську член Соціал демократичної пар

тії У країни об єднаної ВисунутоСоціал демократичною партією України об єднаною

Богомаз

К остянтин

Юхимович

року народження вчитель політолог завідуючий кафедрою соціально політичних наук

Дніпродзержинського технічного університету проживає в м Дніпродзержинську Дніпропет

ровської області член Народно демократичної партії Висунуто Народно демократичною пар

тією

Бойко

Володимир

Іванович

року народження технік гідрогеолог нагрівальник сортопрокатного цеху Дніпропетров

ського металургійного комбінату проживає в м Дніпродзержинську Дніпропетровської облас

ті безпартійний Самовисування

Голуб

Валерій

Григорович

року народження інженер механік генеральний директор науково виробничого колекти

вного підприємства Механіка м Дніпропетровськ проживає в м Дніпропетровську член

Партії праці Висунуто виборчим блоком партій Партія праці та Ліберальна партія

РАЗОМ

Конох

Микола

Семенович

року народження юрист докторант Дніпродзержинського технічного університету про

живає в м Дніпродзержинську Дніпропетровської області безпартійний Висунуто Всеукраїн

ською партією трудящих



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Костанов

Павло

Костянтинович

року народження інженер механік президент спільного підприємства Візантія генера

льний директор Вільногірського консервного заводу фірми Еліна проживає в

м Дніпропетровську член Української Республіканської партії Висунуто виборчим блоком

партій Національний фронт

Левченко

Ніна

Олександрівна

року народження інженер фізик заступник директора інституту Проблеми людини

президент фірми Енель проживає в м Дніпропетровську член Всеукраїнської партії жіно

чих ініціатив Висунуто Всеукраїнською партією жіночих ініціатив

Мартиновський

ВалерійПавлович

року народження зооінженер президент компанії Аграрний Союз проживає в м Києві

безпартійний Самовисування

Мороз

Сергій

Володимирович

року народження викладач історії та суспільствознавства помічник консультант народ

ного депутата України проживає в м Дніпродзержинську Дніпропетровської області член

Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною партією України

Насікан

Олександр

Петрович

року народження інженер механік машиніст дистрибютораДніпропетровського металу

ргійного комбінату проживає в м Дніпродзержинську Дніпропетровської області безпартій

ний Самовисування

Начинова

Світлана

Олексіївна

року народження економіст завідувач відділу соціального захисту Миколаївського обко

му профспілки житлово комунального господарства проживає в м Миколаєві член Республі

канської Християнської партії Висунуто Республіканською Християнською партією

Рева

Віктор

Петрович

року народження юрист виконуючий обов язки начальникаштабу управління податкової

поліції Державної податкової адміністрації в Дніпропетровській області проживає в

м Дніпропетровську безпартійний Самовисування

Сафронова

Світлана

Володимирівна

року народження юрист адвокат Дніпродзержинської юридичної консультації проживає

в м Дніпродзержинську Дніпропетровської області член Демократичної партії У країни Вису

нуто виборчим блоком партій Блок Демократичних партій НЕП

Сивоконь

Володимир

Степанович

року народження технік металург головафермерського господарства Зеніт с Павлівка

Верхньодніпровського району Дніпропетровської області проживає в м Дніпродзержинську

Дніпропетровської області член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Федоренко

Геннадій

Гнатович

року народження інженер металург доцент кафедри ливарного виробництва і охорони праці

Дніпродзержинського технічного університету проживає в м Дніпродзержинську Дніпропетровсь

кої області безпартійний Самовисування

Шевченко

Володимир Іванович

року народження інженер металург юрист правознавець народний депутат України

проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Ямковий

Анатолій

Вячеславович

року народження економіст заступник директора з комерційних питань товариства з

обмеженою відповідальністю Оксид проживає в м Дніпродзержинську Дніпропетровської

області безпартійний Самовисування

Яровой

Олександр

Васильович

року народження інженер електрик провідний інженер спільного підприємства Інсайт

проживає в м Дніпродзержинську Дніпропетровської області член Партії Зелених України

Висунуто Партією Зелених України

Гаманюк

ЛеонідЮхимович

року народження інженер механік народний депутат України проживає в

м Дніпропетровську безпартійний Самовисування

Рутгайзер

Аркадій

Юзефович

року народження товарознавець голова правління Дніпропетровської обласної спожив

чої спілки проживає в м Дніпропетровську член Аграрної партії У країни Висунуто Аграрною

партією України

Дніпропетровська область Виборчийокруг№

Анісімов

Вячеслав

Олександрович

року народження інженер металург кореспондент газети Знамя Дзержинки проживає

в м Дніпродзержинську Дніпропетровської області член Комуністичної партії У країни Вису

нуто Комуністичною партією України

Білоус

Людмила

Петрівна

року народження культуролог старший викладач Дніпродзержинського державного

технічного університету проживає в м Дніпродзержинську Дніпропетровської області член

Народно демократичної партії У країни Висунуто Народно демократичною партією

Бондаренко

Вікторія

Вікторівна

року народження викладач історії та суспільствознавства психолог керівник прес

служби Дніпропетровського обласного управління Національного банку України проживає в

м Дніпродзержинську Дніпропетровської області член Соціал демократичної партії У країни

об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Василишин

Роман

Нікандрович

року народження лікар директор товариства з обмеженою відповідальністю Менатон

голова Дніпродзержинської міської організації Народного Руху України проживає в

м Дніпродзержинську Дніпропетровської області член Народного Руху України Висунуто

Народним Рухом України

Довгалюк

Борис

Петрович

року народження інженер металург професор кафедри автоматизації виробничих проце

сів Дніпродзержинського технічого університету проживає в м Дніпродзержинську Дніпропе

тровської області член Української Республіканської партії Висунуто виборчим блоком пар

тій Національний фронт

Доценко

Володимир

Олександрович

року народження юрист голова правління відкритого акціонерного товариства страхової

компанії Оранта Дніпро проживає в м Дніпропетровську член Всеукраїнського обєднання

Громада Самовисування

Клешня

Василь

Федотович

року народження механік генеральний директор державного лісогосподарського

об єднання Дніпропетровськліс проживає в м Дніпропетровську член Аграрної партії У кра

їни Висунуто Аграрною партією України

Коропенко

АнтонАнтонович

року народження інженер механік народний депутат України проживає в

м Дніпродзержинську член Комуністичної партії У країни Самовисування

Крикун

Вячеслав

Васильович

року народження інженер металург заступник директора спільного підприємства Ф аці

лія проживає в м Дніпродзержинську Дніпропетровської області член Партії Зелених Укра

їни Висунуто Партією Зелених України

Кучер

Вадим

Іванович

року народження теплотехнік нагрівальник металу новопрокатного цеху відкритого

акціонерного товариства Дніпровський металургійний комбінат проживає в

м Дніпродзержинську Дніпропетровської області безпартійний Самовисування



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Лопатін

Олексій

Максимович

року народження інженер механік генеральний директор відкритого акціонерного това

риства Дніпродзержинський авторемонтний завод проживає в м Дніпродзержинську Дніп

ропетровської області безпартійний Самовисування

Милославський

Станіслав

Іванович

року народження інженер механік юрист головаради Дніпропетровського обласного громад

ського правозахисного обєднання Антимафія проживає в м Дніпродзержинську Дніпропетров

ської області безпартійний Самовисування

Омельченко

Микола

Григорович

року народження інженер будівельник перший заступник голови правління

генеральний директор Дніпропетровського союзу промисловців проживає в

м Дніпропетровську безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Партія праці та Лібе

ральнапартія РАЗОМ

Поломаний

Василь

Захарович

року народження інженер електрик голова профспілкового комітету відкритого акціоне

рного товариства Дніпродзержинський коксохімічний завод проживає в

м Дніпродзержинську Дніпропетровської області член Всеукраїнської партії трудящих Вису

нуто Всеукраїнською партією трудящих

Сафронов

Станіслав

Олександрович

року народження викладач фізичного виховання економіст голова ради акціонерного

товариства закритого типу Дніпродзержинський завод продтоварів проживає в

м Дніпропетровську член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським

об єднанням Громада

Феденко

Аркадій

Миколайович

року народження інженер технолог заступник технічного директора відкритого акціоне

рного товариства Дніпроазот проживає в м Дніпродзержинську Дніпропетровської області

безпартійний Самовисування

Черняк

Валерій

Анатолійович

року народження інженер електрик заступник керівника управління податкової поліції

м Дніпрдзержинська проживає в м Дніпродзержинську Дніпропетровської області безпар

тійний Самовисування

Дніпропетровська область Виборчийокруг№

Бабенко

Володимир

Дмитрович

року народження військовослужбовець заступник директора Криворізької філії комер

ційного банку Приватбанк проживає в м Кривому Розі Дніпропетровської області безпар

тійний Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Бабенко

К остянтин

Анатолійович

року народження юрист менеджер генеральний директор спільного підприємства

Промторгінвест компані проживає в м Кривому Розі Дніпропетровської області член Все

українського об єднання Громада Самовисування

Бугрименко

Микола

Григорович

року народження політолог заступник генерального директора закритого акціонерного

товариства Трест Криворіжстальконструкція проживає в м Кривому Розі Дніпропетровсь

кої області член Народно демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією

Волков

Сергій

Іванович

року народження юрист правознавець начальник Криворізького міського управління

М іністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області заступник начальника

управління М іністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області проживає в

с Вільному Криворізького району Дніпропетровської області безпартійний Самовисування

Іванов

Сергій

Володимирович

року народження вчитель географії та біології директор навчально виробничого комбі

нату Дзержинського району проживає в м Кривому Розі Дніпропетровської області член

Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Клебан

Володимир

Якович

року народження інженер технолог голова правління відкритого акціонерного товарист

ва Криворізький комбінат хлібопродуктів№ проживає в м Кривому Розі Дніпропетровської

області безпартійний Висунуто Аграрною партією України

Копайгора

Іван

Данилович

року народження юрист правознавець завідувач кафедрою правознавства Криворізького

економічного інституту проживає в м Кривому Розі Дніпропетровської області безпартійний

Самовисування

Кошельник

Сергій

Олександрович

року народження економіст директор приватного підприємства Аскона проживає в

м Кривому Розі Дніпропетровської області член Партії економічного відродження Висунуто

виборчим блоком партій Блок Демократичних партій НЕП

Кривда

Валентина

Олександрівна

року народження викладач кафедри педагогіки і методики початкового навчання Криво

різького державного педагогічного інституту проживає в м Кривому Розі Дніпропетровської

області член Конгресу Українських націоналістів Висунуто виборчим блоком партій Націо

нальний фронт

Миронов

Віктор

Семенович

року народження викладач англійської мови економіст директор Криворізького філіалу

Вищої школи підприємництва Київського Національного економічного університету прожи

ває в м Кривому Розі Дніпропетровської області член Ліберальної партії У країни Висунуто

виборчим блоком партій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Рябченко

Микола

Андрійович

року народження інженер технолог голова правління відкритого акціонерного товарист

ва Криворізький цементно гірничий комбінат проживає в м Кривому Розі Дніпропетровсь

кої області член Партії Регіонального відродження України Самовисування

Селіфонтьєв

Сергій

Іванович

року народження інженер механік народний депутат України проживає в м Києві член

Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Сич

Володимир

Анатолійович

року народження гірничий інженер голова профкому профспілки металургів і гірників

України шахтоуправління Октябрьське виробничого об єднання Кривбасруда проживає в

м Кривому Розі Дніпропетровської області безпартійний Самовисування

Тарасюк

Григорій

Якович

року народження юрист начальник міського відділення міліції №Жовтневого районного

відділу Криворізького міського управління М іністерства внутрішніх справ України в Дніпро

петровській області проживає в м Кривому Розі Дніпропетровської області безпартійний

Самовисування

Штепа

Валерій

Дмитрович

року народження військовий інженер з радіотехніки редактор газети Комуніст К ривба

су проживає в м Кривому Розі Дніпропетровської області член Комуністичної партії У краї

ни Висунуто Комуністичною партією України

Дніпропетровська область Виборчийокруг№



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Балабат

Любов

Миколаївна

року народження інженер механік науковий співробітник Науково дослідного гірничо

рудного інституту проживає в м Кривому Розі Дніпропетровської області член Української

Республіканської партії Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Безручко

Микола Іванович

року народження інженер будівельник тимчасово не працює проживає в м Кривому

Розі Дніпропетровської області безпартійний Самовисування

Вагін

Олександр

Миколайович

року народження економіст слюсар закритого акціонерного товариства Криворіжзалі

зобетон проживає в м Кривому Розі Дніпропетровської області член Всеукраїнського полі

тичного об єднання Державна самостійність України Висунуто виборчим блоком партій

Меншеслів

Гичко

Олександр

Владиславович

року народження металург комерційний директор приватного підприємства БСК

проживає в м Кривому Розі Дніпропетровської області член Всеукраїнського об єднання

Громада Самовисування

Гуров

ВадимМиколайович

року народження інженер металург народний депутат України проживає в м Кривому

Розі Дніпропетровської області безпартійний Самовисування

Гусін

К остянтин

Миколайович

року народження економіст економіст кооперативного підприємства фірми Красуня

проживає в м Кривому Розі Дніпропетровської області член Соціал демократичної партії

У країни об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Денисенко

ОлександрВасильович

року народження вчитель директор малого приватного підприємства Зодчий прожи

ває в м Кривому Розі Дніпропетровської області безпартійний Самовисування

Завгородній

Микола

Петрович

року народження викладач філософії старший викладач кафедри філософії Криворізького

технічного університету проживає в м Кривому Розі Дніпропетровської області член Народного

Руху України ВисунутоНароднимРухомУкраїни

Іванченко

Сергій

Володимирович

року народження зооінженер головний бухгалтер приватного підприємства Сіон про

живає в с Лозуватці К риворізького району Дніпропетровської області член Партії економіч

ного відродження Висунуто виборчим блоком партій Блок Демократичних партій НЕП

Мирошниченко

Валерій

Миколайович

року народження вчитель юрист заступник голови Криворізької районної державної

адміністрації Дніпропетровської області проживає в м Кривому Розі Дніпропетровської обла

сті член Народно демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією

Рожков

Андрій

Андрійович

року народження інженер механік генеральний директор відкритого акціонерного товариства

Криворіжхарчком проживає в м Кривому Розі Дніпропетровської області член Аграрної партії

України ВисунутоАграрною партією України

Таран

Володимир

Петрович

року народження інженер шляхів сполучення механік заступник начальника служби

експлуатації відкритого акціонерного товариства Криворізького підприємства промислового

залізничного транспорту проживає в м Кривому Розі Дніпропетровської області член Кому

ністичної партії У країни Висунуто Комуністичною партією України

Фортуна

Олександр

Васильович

року народження інженер будівельник президент фонду допомоги ветеранам праці До

помога проживає в м Кривому Розі Дніпропетровської області член Всеукраїнського

об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Дніпропетровська область Виборчийокруг№

Бутраєв

Петро

Іванович

року народження юрист голова правління Українського державно громадського фонду

сприяння боротьбі із злочинністю Правозахист проживає в м Києві член Соціал

демократичної партії України об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України

об єднаною

Земцов

Петро

Володимирович

року народження гірничий інженер будівельник електромонтер Криворізького держав

ного гірничо металургійного комбінату Криворіжсталь проживає в м Кривому Розі Дніп

ропетровської області член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Івашкевич

Олексій

Юрійович

року народження військовослужбовець начальник медичної служби військової частини

А проживає в м Кривому Розі Дніпропетровської області безпартійний Самовисування

Ільченко

Володимир

Федосійович

року народження інженер механік президент акціонерного товариства Крімпекс про

живає в м Кривому Розі Дніпропетровської області член Християнсько демократичної партії

У країни Висунуто Християнсько демократичною партією України

Корник

Анатолій

Павлович

року народження інженер будівельник головаКриворізької міської організації Народно

демократичної партії України проживає в с Вільному Криворізького району Дніпропетровсь

кої області член Народно демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією

Пустовойтов

Володимир

Сергійович

року народження вчитель історії і суспільствознавства вчитель Криворізької загальноос

вітньої середньої школи № проживає в м Кривому Розі Дніпропетровської області член Ко

муністичної партії України Висунуто Комуністичною партією України

Севернюк

Володимир

Васильович

року народження інженер механік генеральний директор Криворізького державного

гірничо металургійного комбінату Криворіжсталь проживає в м Кривому Розі Дніпропет

ровської області безпартійний Самовисування

Скиба

Микола

Максимович

року народження викладач української мови та літератури старший викладач кафед и

української мови Криворізького педагогічного інституту проживає в м Кривому Розі Дніпро

петровської області член Української Республіканської партії Висунуто виборчим блоком

партій Національний фронт

Скринько

Микола

Максимович

року народження економіст декан Криворізького економічного інституту Київського

національного економічного університету проживає в м Кривому Розі Дніпропетровської

області член Ліберальної партії України Висунуто виборчим блоком партій Партія праці та

Ліберальнапартія РАЗОМ

Станков

Олександр

Павлович

року народження інженер шляхів сполучення будівельник голова правління генераль

ний директор відкритого акціонерного товариства Інгулецький гірничозбагачувальний ком

бінат проживає в м Кривому Розі Дніпропетровської області член Всеукраїнського

об єднання Громада Самовисування

Степанюк

Дмитро

Петрович

року народження інженер електрик народний депутат України проживає в м Кривому

Розі Дніпропетровської області член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеук

раїнським об єднанням Громада



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Щербина

Віктор

Сергійович

року народження технік товарознавець тимчасово не працює проживає в м Кривому

Розі Дніпропетровської області член Республіканської Християнської партії Самовисування

Оксамитний

Олександр

Федорович

року народження технік механік референт народного депутата України проживає в

м Кривому Розі Дніпрпетровської області член Комуністичної партії У країни Самовисування

Дніпропетровська область Виборчийокруг№

Барабаш

Олександр

Леонідович

року народження інженер хімік член правління Асоціації народних депутатів України

на громадських засадах проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Бігун

Олег

Миколайович

року народження економіст начальник відділу Головного управління державного казна

чейства України проживає в м Кривому Розі Дніпропетровської області член Соціалістичної

партії У країни Самовисування

Бондаренко

Олег

Сергійович

року народження інженер механік начальник відділу управління механізації і автомобільного

транспорту Жовтоводського управління будівництва проживає в м Жовті Води Дніпропетровської

області безпартійний Самовисування

Брижата

Галина

Василівна

року народження технолог директор Жовтоводського м ясокомбінату проживає в

м Жовті Води Дніпропетровської області член Аграрної партії У країни Висунуто Аграрною

партією України

Булика

Олександр

Олександрович

року народження архітектор директор підприємства Онікс м Жовті Води проживає в

смт Петрово Петрівського району К іровоградської області безпартійний Самовисування

Глазунов

Сергій

Миколайович

року народження інженер будівельник директор управління капітальних ремонтів відк

ритого акціонерного товариства Півничний гірничо збагачувальний комбінат проживає в

м Кривому Розі Дніпропетровської області безпартійний Самовисування

Коротченко

Віктор

Дмитрович

року народження інженер економіст директор з економіки фірми Єва ЛТД телеком

панії Єва проживає в м Кривому Розі Дніпропетровської області безпартійний Самовису

вання

Мельник

Володимир

Сергійович

року народження агроном юрист народний депутат України проживає в с Зелене Поле

Криворізького району Дніпропетровської області член Партії праці Висунуто виборчим бло

ком партій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Москаленко

Анатолій

Іванович

року народження історик народний депутат України проживає в м Дніпропетровську

член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Грома

да

Панченко

Василь

Євгенович

року народження лікар уролог завідуючий урологічним відділенням самостійної медико

санітарної частини № проживає в м Жовті Води Дніпропетровської області безпартійний

Самовисування

Папуча

Володимир

Миколайович

року народження інженер будівельник директор малого підприємства Ларго прожи

ває в м Кривому Розі Дніпропетровської області безпартійний Самовисування

Петренко

Владислав

Іванович

року народження викладач української мови та літератури вчитель середньої школи №

м Жовті Води проживає в м Жовті Води Дніпропетровської область член Української Респу

бліканської партії Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Пивовар

Сергій

Васильович

року народження інженер металург юрист голова Дніпропетровської обласної ради

профспілок інноваційних та малих підприємств проживає в м Дніпропетровську член Всеук

раїнського об єднання Громада Самовисування

Романенко

ЮрійВасильйович

року народження вчитель голова регіонального об єднання незалежної спілки гірників

К ривбасу проживає в м Кривому Розі Дніпропетровської області безпартійний Самовису

вання

Сова

Петро

Іванович

року народження юрист перший заступник голови правління Українського державно

громадського Ф онду сприяння Правозахист проживає в м Києві безпартійний Висунуто

Соціал демократичною партією України об єднаною

Уманець

Михайло Пантелійович

року народження інженер електрик помічник Прем єр міністра України проживає в

м Києві член Партії М іжрегіональний блок реформ Самовисування

Федаш

Евгенія

Лук янівна

року народження вчитель вчитель української мови середньої школи № м Кривий Ріг

проживає в м Кривому Розі Дніпропетровської області член Народного Руху України Само

висування

Цибенко

Олег Антонович

року народження інженер головаправління автопідприємства№ проживає в м Кривому

Розі Дніпропетровської області безпартійний Самовисування

Чернічко

Олександр

Михайлович

року народження технік механік механік цеху відкритого акціонерного товариства Пів

нічний гірничозбагачувальний комбінат проживає в м Кривому Розі Дніпропетровської

області член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністичною партією України

Шпорта

Сергій

Васильович

року народження юрист адвокат юридичної консультації м Кривий Ріг проживає в м Кривому

Розі Дніпропетровської області член Християнсько демократичної партії України Висунуто Христи

янсько демократичноюпартієюУкраїни

Яровий

ВолодимирОлександрович

року народження юрист агроном фермер проживає в с Грушоватій П ятихатського

району Дніпропетровської області безпартійний Самовисування

Дощук

Віталій

Володимирович

року народження водій директор малого приватного підприємства Терен проживає в

м Кривому Розі Дніпропетровської області член Демократичної партії У країни Висунуто

виборчим блоком партій Блок Демократичних партій НЕП

Дніпропетровська область Виборчийокруг№

Бовкун

Євген

Іванович

року народження правознавець заступник Нікопольського міського голови Дніпропет

ровської області проживає в м Нікополі Дніпропетровської області безпартійний Самовису

вання



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Денисенко

Володимир

Іванович

року народження інженер металург заступник директора виробничо комерційної фірми

Олімп проживає в м Нікополі Дніпропетровської області безпартійний Самовисування

Драчевський

Віктор

Васильович

року народження юрист виконуючий обов язки начальника Нікопольського міського

відділу управління М іністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області про

живає в м Нікополі Дніпропетровської області безпартійний Самовисування

Дудко

Надія

Хомівна

року народження юрист державний інспектор праці Дніпропетровської обласної держав

ної адміністрації проживає в м Нікополі Дніпропетровської області безпартійна Самовису

вання

Жир

Олександр

Олександрович

року народження інженер електромеханік народний депутат України проживає в

м Дніпропетровську безпартійний Самовисування

Забігайло

Олександр

Васильович

року народження інженер шляхів сполучень начальник Нікопольської дистанції колії

Придніпровської залізниці проживає в м Нікополі Дніпропетровської області безпартійний

Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Кисельова

Раїса

Михайлівна

року народження немає професії заосвітою директор палацу Урочистих подій проживає

в м Нікополі Дніпропетровської області безпартійна Самовисування

К ірячок

Надія

Олександрівна

року народження інженер металург аспірантка Дніпропетровської державної металургійної

академії проживає в м Дніпропетровську член Партії праці Висунуто виборчим блоком партій

Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Колосов

ВадимАнатолійович

року народження інженер механік майстер Нікопольського житлово експлуатаційного

обєднання проживаєвм Нікополі безпартійний Самовисування

Корнієнко

Володимир

Олександрович

року народження технік нагрівальник цеху № Південно трубного заводу проживає в

м Нікополі Дніпропетровської області член Народного Руху України Висунуто Народним

Рухом України

Лященко

К остянтин

Дмитрович

року народження конструктор технолог електронно обчислювальної апаратури народ

ний депутат України проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Малюга

Анатолій

Володимирович

року народження юрист старший юрист М іністерства оборони України проживає в

м Києві безпартійний Самовисування

Мунтян

ІванТимофійович

року народження юрист приватний адвокат проживає в м Марганці Дніпропетровської

області безпартійний Самовисування

Сідаш

Сергій

Михайлович

року народження вчитель англійської та французької мов директор Нікопольської сере

дньої школи № проживає в м Нікополі член Соціалістичної партії У країни Висунуто вибор

чим блоком Соціалістичної партії У країни та Селянської партії У країни За правду за народ

заУкраїну

Терещенко

Юрій

Степанович

року народження інженер механік інженер прокатник директор Нікопольського район

ного підприємства Агрохім проживає в м Нікополі Дніпропетровської області член Аграр

ної партії У країни Висунуто Аграрною партією України

Тимофєєв

Володимир

Сергійович

року народження юрист пенсіонер М іністерства внутрішніх справ проживає в

м Дніпропетровську безпартійний Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Шаботинський

Валентин

Володимирович

року народження економіст заступник Нікопольського міського голови Дніпропетровсь

кої області проживає в м Нікополі Дніпропетровської області безпартійний Самовисування

Шкуро

Микола

Олександрович

року народження юрист начальник ізолятора тимчасового утримання відділу внутрішніх

справ м Марганця управління М іністерства внутрішніх справ України в Луганській області

проживає в м Марганці Луганської області безпартійний Самовисування

Шостак

Василь

Трохимович

року народження санітарно гігієнічний лікар головний лікар Нікопольського протитубе

ркульозного диспансеру проживає в м Нікополі Дніпропетровської області безпартійний

Самовисування

Яцик

Петро

Іванович

року народження економіст заступник начальника Нікопольської інспекції по благоуст

рою проживає в м Нікополі Дніпропетровської області член Партії Зелених України Висуну

то Партією Зелених України

Березовський

Ігор

Зіновійович

року народження технік інженер Марганецької меблевої фабрики проживає в м Марганці

Дніпропетровської області член Демократичної партії України Висунуто виборчим блоком партій

Блок Демократичних партій НЕП

Дніпропетровська область Виборчийокруг№

Березка

Віктор

Васильович

року народження історик викладач історії та суспільствознавства начальник відділу

Дніпропетровського підприємства Облтепломережа проживає в м Дніпропетровську член

Соціалістичної партії України Висунуто Комуністичною партією України

Боровська

Надія

Никифорівна

року народження інженер по автоматизації і комплексній механізації ХТП генеральний

директор товариства з обмеженою відповідальністю Якибор проживає в м Києві безпартій

на Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Кириленко

Іван Григорович

року народження вчений агроном народний депутат України проживає в м Києві без

партійний Самовисування

Курако

Ігор

Володимирович

року народження гірничий технік гірничий робітник відкритого акціонерного товариства

Марганецький гірнично збагачувальний комбінат проживає в м Марганці Дніпропетровсь

кої області член Української Республіканської партії Висунуто виборчим блоком партій На

ціональний фронт

Литвин

Юрій

Олексійович

року народження зооінженер заступник начальника управління сільського господарства

з питань тваринництва Павлоградської районної державної адміністрації проживає в

с Булахівці Павлоградського району Дніпропетровської області член Аграрної партії У країни

Висунуто Аграрною партією України



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Настаченко

Леонід

Федосійович

року народження вчитель математики підприємець проживає в м Павлограді Дніпропе

тровської області член Народного Руху України Висунуто НароднимРухом України

Плосконос

Ігор

Михайлович

року народження військовий інженер заступник завідувача відділу з питань оборони

Кабінету М іністрів України проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Тарельник

Анатолій

Дмитрович

року народження інженер механік інженер конструктор першої категорії конструктор

ського бюро Південне проживає в м Павлограді Дніпропетровської області член Соціал

демократичної партії У країни Висунуто Соціал демократичною партією України

Точілкін

Вячеслав

Михайлович

року народження гірничий інженер технолог головаДніпропетровського територіально

го комітету профспілки працівників вугільної промисловості проживає в м Павлограді Дніп

ропетровської області безпартійний Висунуто Всеукраїнською партією трудящих

Шепелєв

Альберт

Васильович

року народження юрист адвокат Дніпропетровської обласної колегії адвокатів проживає

в м Дніпропетровську безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Партія праці та Лі

беральнапартія РАЗОМ

Дніпропетровська область Виборчийокруг№

Василенко

Анатолій

Андрійович

року народження інженер будівельник державний інспектор територіального управлін

ня державного нагляду охорони праці по Дніпропетровській області проживає в м Нікополі

Дніпропетровської області член Партії Зелених України Висунуто Партією Зелених України

Гаєвський

Валерій

Дмитрович

року народження викладач фізики літературний працівник заступник редактора газети

Ш ахтар Кривбасу Криворізького виробничого об єднання Кривбасруда проживає в

м Кривому Розі Дніпропетровської області член Соціалістичної партії У країни Висунуто

виборчим блоком Соціалістичної партії У країни та Селянської партії У країни За правду за

народ заУкраїну

Зимовець

Роман

Віталійович

року народження викладач історії тафілософії аспірант Інституту філософії Національ

ної Академії наук України проживає в м Києві член Соціал демократичної партії У країни

об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Зінченко

Сергій

Володимирович

року народження юрист старший слідчий слідчого управління М іністерства внутрішніх

справ України в Дніпропетровській області проживає в м Орджонік ідзе Дніпропетровської

області безпартійний Самовисування

Лазоренко

Валерій

Леонідович

року народження гірничий інженер директор товариства з обмеженою відповідальністю

Руслан проживає в с Лозоватці К риворізького району Дніпропетровської області член

Партії економічного відродження Висунуто виборчим блоком партій Блок Демократичних

партій НЕП

Лукомець

Микола

Прокопович

року народження економіст старший викладач кафедри економічних наук Нікопольсько

го інституту управління бізнесу та права проживає в с Першого Травня Апостольського ра

йону Дніпропетровської області безпартійний Самовисування

Магда

Іван Іванович

року народження інженер електрик народний депутат України проживає в м Києві

член Всеукраїнського об єднання Громада Самовисування

Нікульченко

Олександр

Павлович

року народження радіофізик заступник завідуючого відділом по роботі з партіями і гро

мадськими організаціями Дніпропетровської обласної державної адміністрації проживає в

м Дніпропетровську безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Партія праці та Лібе

ральнапартія РАЗОМ

Носенко

Анатолій

Павлович

року народження генеральний директор приватного виробничо дослідного підприємства

Дума м Орджонік ідзе проживає в м Орджонік ідзе Дніпропетровської області член Народ

ного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Прилипенко

Вадим

Дмитрович

року народження гірничий інженер електромеханік генеральний директор зовнішньото

рговельної науково виробничої фірми Коло проживає в м Кривому Розі Дніпропетровської

області член Народно демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією

Стадник

Іван

Семенович

року народження столяр пенсіонер проживає в м Дніпропетровську член Всеукраїнсь

кого політичного об єднання Державна самостійність України Висунуто виборчим блоком

партій Меншеслів

Трофименко

Лариса

Сергіївна

року народження філолог вчений агроном головаКриворізької районної ради Дніпропе

тровської області проживає в с Вільному Криворізького району Дніпропетровської області

член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Грома

да

Тупицький

Сергій

К остянтинович

року народження гірничий інженер механік технічний керівник начальник інформацій

но аналітичного управління відкритого акціонерного товаристваОрджонік ідзевський гірничо

збагачувальний комбінат проживає в м Орджонік ідзе Дніпропетровської області безпартій

ний Самовисування

К уліш

Анатолій

Савович

року народження вчений агроном голова правління колективного сільськогосподарсько

го підприємства ім Ульянова Софіївського району Дніпропетровської області проживає в

смт Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області член Аграрної партії У країни

Висунуто Аграрною партією України

Дніпропетровська область Виборчийокруг№

Аляєв

Григорій

Степанович

року народження лікар головний лікар медико санітарної частини відкритого акціонер

ного товариства Новомосковський трубний завод проживає в м Новомосковську Дніпропе

тровської області член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністичною партією Укра

їни

Арутюнов

Гарегін Рафаелович

року народження технік технолог головаобласної общини вірменської культури прожи

ває в м Дніпропетровську безпартійний Самовисування

Берчук

Андрій

Васильович

року народження інженер механік головаДніпропетровського обласного комітету проф

спілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства проживає в

м Дніпропетровську безпартійний Висунуто Всеукраїнською партією трудящих



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Білик

Анатолій

Григорович

року народження вчений агроном заступник голови Дніпропетровської обласної ради

проживає в м Новомосковську Дніпропетровської області член Всеукраїнського об єднання

Громада Самовисування

Гарькавий

Віталій

Іванович

року народження інженер економіст народний депутат України проживає в м Києві

член Партії праці Висунуто виборчим блоком партій Партія праці та Ліберальна партія

РАЗОМ

Гордій

Микола

Миколайович

року народження інженер механік директор КАТП Присамар я проживає в с Піщанка

Новомосковського району Дніпропетровської області безпартійний Самовисування

Дробітько

Микола

Іванович

року народження зоотехнік голова правління колективного державного сільськогоспо

дарського підприємства Котівка проживає в с Котівці Магдалинівського району Дніпропет

ровської області член Аграрної партії У країни Висунуто Аграрною партією України

Дубачинський

Володимир

Федорович

року народження зооінженер голова правління колективного сільськогосподарського

підприємства агропромислової фірми Провесінь с Губиниха Новомосковського району

проживає в м Новомосковську Дніпропетровської області безпартійний Самовисування

К інаш

Володимир

Анатолійович

року народження юрист оперуповноважений з особливо важливих справ управління

внутрішньої безпеки М іністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області

проживає в м Новомайську Дніпропетровської області безпартійний Самовисування

Клепіков

Андрій

Олександрович

року народження викладач філософії науковий співробітник інституту філософії Націо

нальної Академії наук України проживає в м Києві член Соціал демократичної партії Украї

ни об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Клешня

Анатолій

Федотович

року народження військовий інженер механік перший заступник голови Державного

комітету у справах охорони державного кордону України проживає в м Києві безпартійний

Самовисування

Кулик

Любов

Василівна

року народження зооінженер голова правління колективного сільськогосподарського

підприємства Дружба Магдалинівського району проживає в с Казначеївці Магдалинівсько

го району Дніпропетровської області член Комуністичної партії України Самовисування

Мельник

Анатолій

Максимович

року народження інженер металург голова правління директор відкритого акціонерного

товариства Новомосковський трубний завод проживає в м Новомосковську Дніпропетров

ської області безпартійний Самовисування

Михайлов

Василь

Павлович

року народження інженер металург слюсар відкритого акціонерного товариства Ново

московський трубний завод проживає в м Новомосковську Дніпропетровської області без

партійний Самовисування

Посікан

Іван

Захарович

року народження викладач географії пенсіонер проживає в м Новомосковську Дніпро

петровської області член Демократичної партії України Висунуто виборчим блоком партій

Блок Демократичних партій НЕП

Худомака

Віктор

Петрович

року народження історик народний депутат України проживає в м Києві член Всеукра

їнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Цолка

Олександр

Михайлович

року народження військовослужбовець заступник командира військової частини №

проживає в м Луганську безпартійний Самовисування

Шаповалов

Леонід

Васильович

року народження юрист начальник Новомосковського міського відділу управління М іні

стерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області проживає в

м Новомосковську Дніпропетровської області безпартійний Самовисування

Шульга

Євген

Анатолійович

року народження вчитель історії голова управи Дніпропетровської обласної організації

Народного Руху України проживає в м Новомосковську Дніпропетровської області член

Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Шуманн

Олександра

Несторівна

року народження викладач таперекладач німецької мови менеджер перекладач товарис

тва з обмеженою відповідальністю Ф рунзенський проживає в м Дніпропетровську безпар

тійна Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Шалугін

Олександр

Васильович

року народження гірничий інженер військовослужбовець заступник командиравійсько

вої частини А з виховної роботи м Дніпропетровськ проживає в м Дніпропетровську

безпартійний Самовисування

Дніпропетровська область Виборчийокруг№

Альохін

Володимир

Ілліч

року народження вчений агроном юрист голова Синельниківської районної ради Дніп

ропетровської області проживає в м Києві член Всеукраїнського обєднання Громада Са

мовисування

Бабич

Лариса

Ігорівна

року народження інженер механік директор Дніпропетровської філії навчального науко

во виробничого центру Укртехпрогрес проживає в м Дніпропетровську член Соціал

демократичної партії України об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України

об єднаною

Бондарчук

Володимир

Григорович

року народження економіст правознавець заступник голови Дніпропетровської обласної

ради проживає в м Дніпропетровську безпартійний Самовисування

Губа

Володимир

Іванович

року народження військовослужбовець президент асоціації міжнародного і регіонально

го економічного співробітництва проживає в м Дніпропетровську член Народно

демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією

Дробіт

Василь

Андрійович

року народження викладач історії та суспільствознавства вчитель історії та права Хуто

ро Чаплинської середньої школи Васильківського району проживає в смт ЧаплинеВасильків

ського району Дніпропетровської області член Народного Руху України Висунуто Народним

Рухом України

Пащенко

Микола

Іванович

року народження клубний працівник гірничий робітник очисного вибою шахти Дніп

ровська виробничого об єднання Павлоградвугілля дільниці № проживає в

м Першотравенську Дніпропетровської області безпартійний Самовисування



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Рибцов

Віктор

Миколайович

року народження інженер електрик виконавчий директор виробничої фірми Офіс

проживає в м Дніпропетровську безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Націона

льний фронт

Чулаков

Євгеній

Радіонович

року народження вчений агроном народний депутат України голова підкомітету по

зв язках з аграрною наукою Верховної Ради України проживає в м Києві член Селянської

партії У країни Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії У країни таСелянської партії

У країни Заправду занарод заУкраїну

Тонкий

Володимир

Олексійович

року народження вчений агроном голова правління колективного сільськогосподарсько

го підприємства Дніпропетровське проживає в с Українському Петропавлівського району

Дніпропетровської області член Аграрної партії України Висунуто Аграрною партією України

Дніпропетровська область Виборчийокруг№

Лазаренко

Павло

Іванович

року народження вчений агроном народний депутат України голова Дніпропетровської

обласної ради Голова Політико економічної ради політичної партії Всеукраїнського

об єднання Громада проживає в м Києві Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Сокоринський

Анатолій

Васильович

року народження санітарний лікар завідувач Солонянського районного відділу профілактич

ної дезинфекції проживає в смтСолоному Дніпропетровської області член Народного Руху Украї

ни ВисунутоНароднимРухомУкраїни

Цаберябий

Ілля

Миколайович

року народження вчений агроном голова правління колективного сільськогосподарсько

го підприємства Нива проживає в м Новомосковську Дніпропетровської області член Се

лянської партії України Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії У країни та Селян

ської партії України Заправду занарод заУкраїну

Шевченко

ЄвгенПетрович

року народження радіофізик пенсіонер проживає в м Дніпропетровську член Українсь

кої Республіканської партії Самовисування

Галка

Анатолій

К узьмич

року народження правознавець адвокат обласної колегії адвокатів проживає в

м Дніпропетровську безпартійний Висунуто Соціал демократичною партією України

об єднаною

Ларіна

Світлана

Олександрівна

року народження товарознавець вищої кваліфікації директор торгового комплексу відк

ритого акціонерного товариства Дніпрошина проживає в м Дніпропетровську член Партії

праці Висунуто виборчим блоком партій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Донецька область Виборчийокруг№

Булгакова

Надія

Миколаївна

року народження інженер технолог майстер виробничо торгівельної фірми Контур

проживає в м Мосніно Донецької області член Прогресивної соціалістичної партії У країни

Висунуто Прогресивною соціалістичною партією України

Винокурова

Наталія

Олександрівна

року народження хімік технолог лаборант відділу технічного контролю Донецького

хімічного заводу проживає в м Донецьку безпартійна Висунуто Республіканською Христи

янською партією

Китаєв

СергійМихайлович

року народження юрист заступник голови Ф едерації профспілок України Солідар

ність проживає в м Донецьку безпартійний Самовисування

Коротаєв

Євген

Іванович

року народження економіст заступник директорафірми Ніка проживає в м Донецьку

член Народно демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією

Крилов

МихайлоОлексійович

року народження прохідник шахтоуправління Жовтневе проживає в м Донецьку безпа

ртійний Самовисування

Мезніков

Володимир

Іванович

року народження гірничий інженер провідний науковий співробітник Донецького нау

ково дослідного вугільного інституту проживає в м Донецьку безпартійний Висунуто вибор

чим блоком партій Блок Демократичних партій НЕП

Нестерова

Олена

Вікторівна

року народження економіст доцент Донецького інституту економіки і господарського

права проживає в м Донецьку член Соціалістичної партії України Висунуто виборчим бло

ком Соціалістичної партії України таСелянської партії України За правду за народ заУкра

їну

Ратнікова

Євгенія

Миколаївна

року народження архітектор голова Донецької організації Демократичний Рух про

живає в м Донецьку безпартійна Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Трубніков

Володимир

Миколайович

року народження економіст головаРевізійної комісії Всеукраїнської громадської органі

зації Союз Чорнобиль України голова Донецької міської організації Союз Чорнобиль

проживає в м Донецьку безпартійний Висунуто виборчим блоком партій ТрудоваУкраїна

Федоренко

Любов

Петрівна

року народження гірничий інженер економіст старший експерт управління зовнішньое

кономічних зв язків спільного підприємства Експо Донбас проживає в м Донецьку член

Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною партією України

Шевченко

Олександр

Дмитрович

року народження викладач фізики завідуючий лабораторією нових інформаційних тех

нологій школи гімназії № м Донецька проживає в м Донецьку безпартійний Висунуто

Партією Зелених України

Шостак

Сергій

Васильович

року народження міліціонер помічник командираполку відомчої міліції Управління Державної

Служби охорони в Донецькій області проживаєвм Маріуполі Донецької області безпартійний Вису

нутоПартією Реформи і порядок

Шушкевич

Володимир

Григорович

року народження інженер механік координатор духовної ради Всеукраїнського

об єднання Громада проживає в м Донецьку член Всеукраїнського об єднання Громада

Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Щербань

Володимир

Петрович

року народження економіст народний депутат України ГоловаЛіберальної партії У краї

ни проживає в с Спартак Ясинуватського району Донецької області Висунуто виборчим бло

ком партій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Юлін

Валентин

Олексійович

року народження кореспондент кореспондент газети Независимость проживає в

м Донецьку безпартійний Висунуто Партією Регіонального відродження України



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

К узьменко

Анатолій

Валентинович

року народження інженер фізик заступник директора товариства з обмеженою відпові

дальністю Орія проживає в м Донецьку член Партії Християнсько народний Союз Вису

нуто виборчим блоком партій Вперед Україно

Скубашевський

Станіслав

Валеріанович

року народження інженер механік помічник консультант народного депутата України

Секретаріату Верховної Ради України проживає в м Донецьку член Ліберальної партії У краї

ни Самовисування

Донецька область Виборчийокруг№

Амітов

Павло

Михайлович

року народження журналіст головний режисер народного театру Палацу культури

ім К уйбишева проживає в м Донецьку член Соціал демократичної партії У країни Висунуто

Соціал демократичною партією України

Базилюк

Олександр

Філімонович

року народження викладач філософії і суспільствознавства Голова Громадянського кон

гресу України проживає в м Донецьку Висунуто виборчим блоком партій ТрудоваУкраїна

Герасименко

Олександр

Іванович

року народження лікар декан медичного факультету № Донецького державного медич

ного університету проживає в м Донецьку безпартійний Висунуто виборчим блоком партій

Вперед Україно

Дацина

Валерій

Григорович

року народження інженер системотехнік інженер електроник Донецького підприємства

обчислювальної техніки та інформатики проживає в м Донецьку член Української Республі

канської партії Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Демиденко

Микола

К узьмович

року народження юрист директор спільного підприємства Бізнес і право проживає в

м Донецьку безпартійний Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Деркаченко

Вячеслав

Миколайович

року народження фізик старший науковий співробітник Ф ізико технічного інституту

Національної Академії наук України проживає в м Донецьку член Демократичної партії

У країни Висунуто виборчим блоком партій Блок Демократичних партій НЕП

Заєць

Олександр

Васильович

року народження технік механік проректор Біблійського інституту Слово життя про

живає в м Донецьку член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським

об єднанням Громада

К іяшко

Сергій

Миколайович

року народження викладач філософських дисциплін народний депутат України прожи

ває в м Києві член Соціалістичної партії У країни Висунуто виборчим блоком Соціалістичної

партії У країни таСелянської партії У країни Заправду занарод заУкраїну

Краснянський

Михайло

Юхимович

року народження хімік технолог директор науково виробничої приватної фірми Наф

тохім проживає в м Донецьку член Партії Зелених України Висунуто Партією Зелених

України

Лісовенко

Микола

Миколайович

року народження філолог власний кореспондент газети Урядовий кур єр у Донецькій

таЛуганській областях проживає в м Донецьку член Партії праці Самовисування

Медведєв

Валерій

Володимирович

року народження технолог тренер викладач головаАсоціації спортивних клубів прожи

ває в м Донецьку член Народно демократичної партії Висунуто Народно демократичною

партією

Нікуліна

Алла

Степанівна

року народження викладач директор інженерно педагогічних працівників Інституту

післядипломної освіти проживає в м Донецьку член Всеукраїнської партії жіночих ініціатив

Висунуто Всеукраїнською партією жіночих ініціатив

Олійник

Світлана

Віталіївна

року народження студентка Донецького інститут соціальної освіти проживає в

м Донецьку член Прогресивної соціалістичної партії України Висунуто Прогресивною соціа

лістичною партією України

Онищук

Георгій

Ілліч

року народження інженер будівельник перший заступник Голови Державного комітету з

будівництва архітектури та житлової політики України проживає в м Києві безпартійний

Самовисування

Попов

Георгій

Дмитрович

року народження викладач історії і суспільствознавства завідувач кафедри Донецького

державного медичного університету проживає в м Донецьку член Комуністичної партії Укра

їни Висунуто Комуністичною партією України

Соц

Віктор

Петрович

року народження вчитель директор Донецької школи важкої атлетики акціонерного

товариствазакритого типу ДонТАШ проживає в м Донецьку член Партії захисників Вітчи

зни Висунуто Партією захисників Вітчизни

Степаненко

Володимир

Петрович

року народження гірничий інженер голова незалежної профспілки гірників України

шахти ім Калініна проживає в м Донецьку безпартійний Самовисування

Степанов

Микола

Миколайович

року народження гірничий інженер електромеханік інженер Донецького державного

технічного університету генеральний директор підприємства Гаудеамус проживає в

м Донецьку член Партії Реформи і порядок Висунуто Партією Реформи і порядок

Швець

ПавлоМакарович

року народження лікар заступник головного лікаря станції швидкої медичної допомоги

проживає в м Донецьку безпартійний Самовисування

Юшко

Ігор

Олегович

року народження інженер металург організатор промислового виробництва голова пра

вління Першого Українського міжнародного банку проживає в м Донецьку член Партії Регі

онального відродження України Самовисування

Бєляєв

Юрій

Миколайович

року народження гірничий інженер механік директор по кадрах ЦЗФ Калінінська

м Горлівка проживає в Донецьку член Партії праці Висунуто виборчим блоком партій Пар

тія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Селищев

Микола

Іванович

року народження машиніст підйомних машин шахтоуправління Червона зірка прожи

ває в м Донецьку член Республіканської Християнської партії Висунуто Республіканською

Християнською партією

Донецька область Виборчийокруг№



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Галічева

Валентина

Олександрівна

року народження економіст президент інвестиційної компанії К ронос і К проживає в

м Києві член Ліберально демократичної партії України Висунуто виборчим блоком партій

Європейський вибір України

Гармаш

Петро Іванович

року народження технік механік бортмеханік літака ЯК Донецького авіапідприємст

ва проживає в м Донецьку безпартійний Самовисування

Геренюк

Вадим

Вікторович

року народження студент Донецького державного технічного університету проживає в

м Донецьку член Партії Реформи і порядок Висунуто Партією Реформи і порядок

Глушич

СергійВолодимирович

року народження будівельник тимчасово не працює проживає в м Донецьку безпартій

ний Висунуто Партією захисників Вітчизни

Денисюк

ПетроЄвдокимович

року народження економіст директор колективного товариства Салют проживає в

м Донецьку безпартійний Самовисування

Звягільський

ЮхимЛеонідович

року народження гірничий інженер народний депутат України проживає в м Києві

безпартійний Самовисування

Іваненко

Анатолій

Федорович

року народження гірничий інженер маркшейдер командир оперативного гірничо

рятувального загону м Донецька проживає в м Донецьку безпартійний Висунуто Партією

національно економічного розвитку України

Коваль

Олена

Геннадіївна

року народження вчитель початкових класів учитель Донецької загальноосвітньої школи

№ проживає в м Донецьку член Конгресу Українських націоналістів Висунуто виборчим

блоком партій Національний фронт

Кожевніков

Борис

Михайлович

року народження інженер технолог народний депутат України проживає в м Києві

член Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною партією України

Ляшенко

Вячеслав

Іванович

року народження економіст математик завідуючий сектором Інституту економіки про

мисловості Національної Академії наук України проживає в м Донецьку член Ліберальної

партії У країни Висунуто виборчим блоком партій Партія праці та Ліберальна партія

РАЗОМ

Ляшенко

Ігор

Анатолійович

року народження інженер будівельник президент Донецького центру культури Сучас

ник проживає в м Донецьку член Соціал демократичної партії України об єднаної Вису

нуто Соціал демократичною партією України обєднаною

Марков

Володимир

Володимирович

року народження викладач фізики фізкультури тренер викладач центру спортивної

майстерності ЦОСК Гарт проживає в м Донецьку член Народно демократичної партії

Висунуто Народно демократичною партією

Проценко

Михайло

Михайлович

року народження гірничий інженер заступник директора підприємства Амерікан

Хілтон Центр проживає в м Донецьку член Республіканської Християнської партії Висуну

то Республіканською Християнською партією

Салов

Сергій

Петрович

року народження адвокат приватна практика проживає в м Донецьку член Всеукраїн

ського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Симонова

Наталія

Володимирівна

року народження викладач концертмейстер докторант Національної музичної академії

ім Чайковського проживає в м Донецьку член Партії Християнсько народний Союз Висунуто

виборчимблокомпартій Вперед Україно

Теселько

ОлександрАндрійович

року народження інженер металург робітник шахтоуправління Октябрьская прожи

ває в м Донецьку безпартійний Самовисування

Шапоренко

Ольга

Іванівна

року народження інженер по землеустрою доцент Донецької державної академії управ

ління проживає в м Донецьку член Партії Зелених України Висунуто Партією Зелених

України

Шелухін

Юрій

Миколайович

року народження викладач філософії доцент кафедри соціально гуманітарних дисциплін

Донецького інституту економіки і господарського права проживає в м Донецьку член Соціа

лістичної партії України Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії У країни та Селян

ської партії України Заправду занарод заУкраїну

Брагін

РашидЄвгенович

року народження економіст Голова Партії мусульман України проживає в м Донецьку

Висунуто Партією мусульман України

Донецька область Виборчийокруг№

Балакір

Іван

Дмитрович

року народження гірничий інженер заступник начальника управління з охорони праці

Петрівського шахтобудівельного управління №державного відкритого акціонерного товарист

ва Трест Донецьквуглебуд проживає в м Донецьку член Конгресу Українських Націоналі

стів Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Бондаренко

Євген

Федорович

року народження гірничий інженер заступник начальника дільниці шахти

ім Скочинського проживає в м Донецьку член Демократичної партії У країни Висунуто ви

борчим блоком партій Блок Демократичних партій НЕП

Брильов

Валентин

Анатолійович

року народження інженер будівельник голова благодійного фонду допомоги інвалідам

Чорнобиля проживає в м Донецьку безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Тру

доваУкраїна

Гетьманець

Лариса

Павлівна

року народження технік електромеханік технік технолог взуттєвого виробництва збирач

верху взуття ООО ДПТФ Контур проживає в м Донецьку член Прогресивної соціалістич

ної партії У країни Висунуто Прогресивною соціалістичною партією України

Гусєв

Віктор

Іванович

року народження вчитель хімії директор загальноосвітньої школи № проживає в

м Донецьку член Народно демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією

Загоруйко

Микола

Миколайович

року народження лікар голова правління закритого акціонерного товариства Автоп

ром проживає в м Донецьку член Ліберальної партії України Висунуто виборчим блоком

партій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Зубленко

Володимир

Андрійович

року народження інженер електрик голова організації орендаторів проживає в

м Донецьку член Соціал демократичної партії У країни Висунуто Соціал національною пар

тією України



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

К іщенко

Борис

Іванович

року народження вчений агроном віце президент Донецького міського центру культури

Сучасник проживає в м Донецьку член Соціал демократичної партії У країни об єднаної

Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Крупка

Анатолій

Антонович

року народження гірничий інженер начальник контрольно ревізійного управління Ф ПУ

Солідарність проживає в м Донецьку безпартійний Висунуто Республіканською Христи

янською партією

Локшин

Олександр

Борисович

року народження інженер механік президент Ф онду створення вільної економічної зони

Азов я проживає в м Маріуполі Донецької області член Партії Реформи і порядок Вису

нуто Партією Реформи і порядок

Медвєдєва

Олена

Володимирівна

року народження лікар психіатр нарколог головний лікар обласного наркологічного

диспансеру проживає в м Донецьку безпартійна Висунуто Партією захисників Вітчизни

Ніколаєв

Євген

Леонідович

року народження гірничий технік керівник реабілітаційного центру для наркоманів та

алкоголік ів приватної фірми Віссон проживає в м Донецьку безпартійний Самовисування

Писаренко

Анатолій

Аркадійович

року народження інженер будівельник народний депутат України проживає в м Києві

член Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною партією України

Прокопчук

Федір

Миколайович

року народження підземний електрослюсар гірничий робітник очисного вибою шахти

Челюскинцев виробничого обєднання Донецьквугілля проживає в м Донецьку член

Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Пудак

Валентин

Васильович

року народження гірничий інженер генеральний директор виробничого об єднання До

нецьквугілля проживає в м Донецьку безпартійний Самовисування

Таїцький

Іван

Григорович

року народження гірничий інженер заступник начальника Донецького шахтопрохідного

управління з буріння стовбурів і свердловин проживає в м Донецьку член Народного Руху Украї

ни ВисунутоНароднимРухомУкраїни

Уманський

Володимир

Якович

року народження санітарний лікар проректор по науці Донецького державного медично

го університету проживає в м Донецьку безпартійний Висунуто Партією Зелених України

Холін

Олександр

Іванович

року народження технік технолог коксохімічного виробництва директор промислово

виробничого підприємства Політ з ремонту коксо хімічного обладнання проживає в

м Донецьку член Соціалістичної партії У країни Висунуто виборчим блоком Соціалістичної

партії У країни таСелянської партії У країни Заправду занарод заУкраїну

Азаров

Микола

Янович

року народження геолог геофізик народний депутат України головаДержавної податко

вої адміністрації України проживає в м Донецьку безпартійний Самовисування

Третяк

ВолодимирМихайлович

року народження товарознавець директор фермерського господарства Трітон прожи

ває в м Донецьку безпартійний Самовисування

Донецька область Виборчийокруг№

Геллер

Олена

Олександрівна

року народження інженер електрик молодший науковий співробітник Інституту гірни

чої механіки ім М М Ф едорова м Донецьк проживає в м Донецьку член Громадянського

конгресу України Висунуто виборчим блоком партій ТрудоваУкраїна

Дузь

Людмила

Євгенівна

року народження інженер хімік начальник управління соціального страхування ФПУ

Солідарність проживає в м Донецьку безпартійна Висунуто Соціал демократичною парті

єю України об єднаною

К іяшко

Лариса

Олександівна

року народження психолог викладач доцент кафедри психології Інституту післядиплом

ної освіти інженерно педагогічних працівників проживає в м Донецьку безпартійна Висуну

то виборчим блоком Соціалістичної партії У країни таСелянської партії У країни Заправду за

народ заУкраїну

Клименко

Володимир

Федорович

року народження інженер електромеханік начальник групи підстанцій ДАЕК Донецькобле

нерго К іровські електричні мережі проживає в м Донецьку член Народного Руху України Вису

нутоНароднимРухомУкраїни

Клименко

Олександр

Олександрович

року народження юрист стрілок позавідомчої охорони відділу державної служби охоро

ни при К іровському районному відділі ДМУ УМВС України в Донецькій області проживає в

м Донецьку член Демократичної партії У країни Висунуто виборчим блоком партій Блок

Демократичних партій НЕП

Кольчик

Іван

К арпович

року народження фізик рентгенометалофізик директор орендного підприємства

Квант проживає в м Донецьку член Народно демократичної партії Висунуто Народно

демократичною партією

Мороко

БорисАндрійович

року народження технік механік пенсіонер проживає в м Донецьку член Партії захис

ників Вітчизни Висунуто Партією захисників Вітчизни

Піляєв

Ігор

Славович

року народження економіст міжнародник головний консультант Секретаріату Верховної

Ради України проживає в м Києві член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністич

ною партією України

Ребрик

Володимир

Павлович

року народження інженер електрик головний енергетик колективного підприємства

Трест Донецькметалургбуд проживає в м Донецьку член Партії Християнсько народний

Союз Висунуто виборчим блоком партій Вперед Україно

Рибак

Володимир

Васильович

року народження економіст Донецький міський голова Голова Партії Регіонального

відродження України проживає в м Донецьку Висунуто Партією Регіонального відродження

України

Слюсаренко

Олександр

Григорович

року народження товарознавець директор підприємства Хілтон Америка Центр про

живає в м Донецьку член Республіканської Християнської партії Висунуто Республікансь

кою Християнською партією

Тарабанов

Віктор

Федорович

року народження гірничий інженер підземний прохідник шахтоуправління Жовтневе

м Донецька проживає в м Донецьку член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто

Всеукраїнським об єднанням Громада



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Черкащенко

Володимир

Петрович

року народження лікар лікар невропатолог Донецької міської лікарні № проживає в

м Донецьку член Прогресивної соціалістичної партії України Висунуто Прогресивною соціа

лістичною партією України

Ландик

Валентин

Іванович

року народження інженер механік народний депутат України ГоловаПартії Праці про

живає в м Києві Висунуто виборчим блоком партій Партія праці та Ліберальна партія

РАЗОМ

Донецька область Виборчийокруг№

Азархов

Олександр

Юрійович

року народження дитячий хірург головний лікар міської лікарні швидкої допомоги про

живає в м Маріуполі Донецької області член Партії Реформи і порядок Висунуто Партією

Реформи і порядок

Алексеєв

Олександр

Іванович

року народження інженер механік засновник виробничо комерційного підприємства

Дриллінг проживає в м Артемівську Донецької області член Соціал демократичної партії

У країни об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Алєксєєв

Станіслав

Васильович

року народження юрист перший заступник начальника управління М іністерства внут

рішніх справ України на Донецькій залізниці начальник відділу по боротьбі з організованою

злочинністю управління М іністерства внутрішніх справ України в Донецькій області прожи

ває в м Донецьку безпартійний Висунуто Партією захисників Вітчизни

Афанасьєв

Володимир

Іванович

року народження інженер механік помічник консультант народного депутата України

проживає в м Артемівську Донецької області член Соціалістичної партії У країни Самовису

вання

Бабіч

Юрій

Пилипович

року народження вчений агроном голова колективного сільськогосподарського підпри

ємства ім Козаченка проживає в с Клиновому Артемівського району Донецької області член

Аграрної партії У країни Самовисування

Бубенцова

Лариса

Василівна

року народження викладач іноземної мови Артемівського медичного училища проживає

в м Артемівську Донецької області член Всеукраїнської партії жіночих ініціатив Висунуто

Всеукраїнською партією жіночих ініціатив

Варнавський

Владислав

Васильович

року народження інженер економіст голова правління Донецької обласної споживчої

спілки проживає в м Артемівську Донецької області член Партії праці Висунуто виборчим

блоком партій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Горобець

Наталія

Маратівна

року народження лікар лікар психіатр нарколог центральної районної лікарні

м Красний Лиман проживає в м Красному Лимані Донецької області член Прогресивної

соціалістичної партії У країни Самовисування

Дев ятка

Олександр

Григорович

року народження юрист начальник Артемівського представництва Ф онду державного

майнаУкраїни проживає в м Артемівську Донецької області безпартійний Самовисування

Дегтярьов

Олег

Миколайович

року народження інженер кібернетик економіст відкритого акціонерного товариства

Київська Русь ХХІ століття проживає в м Світлодарську Донецької області член Партії

Регіонального відродження України Висунуто Партією Регіонального відродження України

Дзюба

Євген

Степанович

року народження товарознавець директор малого підприємства Народний дім

м Сватове голова Луганської обласної організації Товариства Просвіта проживає в

м Сватові Луганської області член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом

України

Дукмас

Олександр

Григорович

року народження інженер електрик менеджер народної освіти заступник директора з

навчально виховної роботи професійно технічного училища № проживає в м Артемівську

Донецької області член Республіканської Християнської партії Висунуто Республіканською

Християнською партією

К ісель

Рімма

Василівна

року народження викладач психології і педагогіки інженер економіст консультант коор

динаційної ради Всеукраїнського об єднання Громада проживає в м Донецьку член Всеук

раїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським обєднанням Громада

Лук янов

Владислав

Валентинович

року народження інженер економіст керівник акціонерного товариства закритого типу

Ф інансоваФ ортеця проживає в м Донецьку член Народно демократичної партії Висунуто

Народно демократичною партією

Льовочкін

Сергій

Володимирович

року народження економіст виконавчий директор Благодійного фонду сприяння соціа

льно економічному розвитку Донецької області проживає в м Києві безпартійний Самовису

вання

Ржавський

Олександр

Миколайович

року народження інженер економіст президент акціонерного комерційного банку Ко

ралл банк проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Хунов

Анатолій

Ісмаїлович

року народження інженер механік народний депутат України проживає в м Красному

Лимані Донецької області член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністичною пар

тією України

Черепков

Володимир

Федорович

року народження вчитель російської мови і літератури народний депутат України про

живає в м Артемівську Донецької області член Соціалістичної партії України Висунуто вибо

рчим блоком Соціалістичної партії У країни таСелянської партії У країни Заправду занарод

заУкраїну

Гук

Микола

Петрович

року народження журналіст редактор відділу газети Ф лот України Військово

морських Сил України проживає в м Севастополі безпартійний Висунуто виборчим блоком

партій Національний фронт

Петешенкова

Світлана

Миколаївна

року народження економіст директор колективного підприємства Торгівельний дім

м Соледар проживає в м Артемівську Донецької області безпартійна Висунуто Соціал

демократичною партією України об єднаною

Донецька область Виборчийокруг№

Білориха

Тетяна

Леонідівна

року народження викладач англійської мови директор Ф онду культури та милосердя

Арт Радон проживає в м Донецьку член Всеукраїнської партії жіночих ініціатив Висунуто

Всеукраїнською партією жіночих ініціатив



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Блудов

КостянтинДанилович

року народження економіст пенсіонер проживає в м Донецьку безпартійний Самови

сування

Волинко

Микола

Миколайович

року народження прохідник головаНезалежної профспілки гірників Донбасу проживає

в м Донецьку член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським

об єднанням Громада

Гавриленко

Віктор

Олександрович

року народження інженер механік інженер Горлівського управління по газопостачанню

та газофікації проживає в м Горлівці Донецької області член Соціалістичної партії У країни

Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії України та Селянської партії України За

правду занарод заУкраїну

Головачов

Анатолій

Олександрович

року народження юрист кооперативу Будівельник проживає в м Донецьку безпартійний

ВисунутоРеспубліканськоюХристиянською партією

Гребенченко

Леонід

Григорович

року народження інженер механік генеральний директор акціонерного товариства за

критого типу Україна товар фурнітура проживає в м Горлівці Донецької області безпар

тійний Самовисування

Миргородський

Георгій

К остянтинович

року народження військовослужбовець пенсіонер проживає в м Донецьку член Партії захис

никівВітчизни ВисунутоПартією захисниківВітчизни

Молчанов

Олександр Іванович

року народження пенсіонер проживає в м Горлівці Донецької області безпартійний

Самовисування

Морозов

Валерій

Іванович

року народження прохідник Горлівського шахтопрохідного управління № проживає в

м Горлівці Донецької області член Соціал демократичної партії У країни об єднаної Вису

нуто Соціал демократичною партією України обєднаною

Підгурний

Володимир

Степанович

року народження викладач Горлівського медичного училища проживає в м Горлівці

Донецької області член Демократичної партії України Висунуто Демократичною партією

України

Поляков

Віталій

Станіславович

року народження гірничий інженер заступник директорамалого колективного підприєм

ства Ф ільтр проживає в смт Новолуганському Артемівського району Донецької області

член Партії Зелених України Висунуто Партією Зелених України

Птушкін

Валерій

Михайлович

року народження гірничий інженер голова профспілкового комітету шахти ім Калініна

проживає в м Горлівці Донецької області безпартійний Самовисування

Сікалов

Валерій

Іванович

року народження юрист народний депутат України член Комітету Верховної Ради Укра

їни з питань прав людини національних меншин і міжнаціональних відносин проживає в

м Києві член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністичною партією України

Тиренко

Іван

Борисович

року народження гірничий інженер професор Горлівського державного педагогічного

інституту іноземних мов проживає в м Горлівці Донецької області член Соціалістичної партії

У країни Самовисування

Янковський

МиколаАндрійович

року народження інженер хімік технолог президент концерну Стирол проживає в

м Горлівці Донецької області безпартійний Самовисування

Скубенко

Володимир

Петрович

року народження гірничий інженер головаправління закритого акціонерного товариства

Радон проживає в м Донецьку член Партії праці Висунуто виборчим блоком партій Пар

тія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Донецька область Виборчийокруг№

Баранов

Валерій

Валентинович

року народження економіст начальник Приазовського представництвафонду державно

го майна України проживає в м Маріуполі Донецької області член Партії Реформи і поря

док Висунуто Партією Реформи і порядок

Вандін

ЮрійОлександрович

року народження юрист перший заступник М іністра внутрішніх справ України прожи

ває в м Києві безпартійний Самовисування

Варака

Володимир

Миколайович

року народження юрист правознавець голова Благодійного фонду сприяння працівни

кам правоохоронних органів проживає в м Донецьку член Ліберальної партії У країни Вису

нуто виборчим блоком партій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Вишневецький

Георгій

Васильович

року народження економіст народний депутат України проживає в м Києві член Кому

ністичної партії У країни Висунуто Комуністичною партією України

Водолажченко

Григорій Іванович

року народження інженер економіст голова Асоціації акціонерних товариств Донмясо

пром проживає в м Донецьку безпартійний Самовисування

Волошинова

Світлана

Олександрівна

року народження економіст голова правління закритого акціонерного товариства Тор

говий дім Веста проживає в м Горлівці Донецької області безпартійна Самовисування

Гребьонкін

Сергій

Семенович

року народження гірничий інженер механік головний науковий співробітник відкритого акці

онерного товариства Донецький науково дослідний інститут проживає в м Горлівці Донецької

області член Соціал демократичної партії України обєднаної Висунуто Соціал демократичною

партією України обєднаною

Жук

Юрій

Петрович

року народження викладач історії інженер тимчасово не працює проживає в

м Донецьку член Партії слов янської єдності України Висунуто виборчим блоком Соціаліс

тичної партії України таСелянської партії України Заправду занарод заУкраїну

Іваненко

Борис

Миколайович

року народження інженер електрик президент відкритого акціонерного товариства

Хвиля проживає в м Горлівці Донецької області член Народного Руху України Висунуто

Народним Рухом України

Колеснікова

Зоя

Серафимівна

року народження інженер будівельник головний спеціаліст охорони навколишнього

середовища відкритого акціонерного товариства Хвиля проживає в м Горлівці Донецької

області член Прогресивної соціалістичної партії України Висунуто Прогресивною соціалісти

чною партією України

Лисенко

Олег

Вячеславович

року народження фізик гідродінамік директор фірми Алголь проживає в м Горлівці

Донецької області член Партії Зелених України Висунуто Партією Зелених України



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Марченко

Валерій

Миколайович

року народження вчений агроном головний агроном колективного сільськогосподарсь

кого підприємства Червоний партизан проживає в м Горлівці Донецької області член Агра

рної партії України Висунуто Аграрною партією України

Миронов

ЮрійАндрійович

року народження забійник пенсіонер проживає в м Горлівці Донецької області безпар

тійний Самовисування

Недорезов

Юрій

Євгенович

року народження економіст професор консультант програми Освіта наука

виробництво проживає в м Донецьку безпартійний Висунуто Партією захисників Вітчизни

Осауленко

Григорій

Григорович

року народження інженер металург президент М іжнародного концерну по виробництву

кольорових металів Інтерметал проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Пелюгін

СергійОлександрович

року народження інженер будівельник головний інженер М істзагону проживає в

м Горлівці Донецької області безпартійний Самовисування

Радинський

Віктор

Іванович

року народження гірничий інженер механік голова Донецького відділення Державного

інноваційного фонду України проживає в м Горлівці Донецької області член Всеукраїнського

об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Трембач

Володимир

Олександрович

року народження лікар психіатр завідуючий диспансерним відділенням психоневрологі

чної лікарні проживає в м Горлівці Донецької області член Демократичної партії У країни

Висунуто виборчим блоком партій Блок Демократичних партій НЕП

Черненко

Віталій

Григорович

року народження лікар анестезіолог головний лікар Горлівської міської лікарні № про

живає в м Горлівці Донецької області безпартійний Самовисування

Швагер

Володимир

Ілліч

року народження гірничий технік пенсіонер проживає в м Горлівці Донецької області

член Конгресу Українських Націоналістів Висунуто виборчим блоком партій Національний

фронт

Донецька область Виборчийокруг№

Аксьонов

Ігор

Вікторович

року народження гірничий технік машиніст гірничих виймальних машин державного

відкритого товариства шахти Білозерська державної холдінгової компанії Допропілляву

гілля проживає в м Білозерському Донецької області член Прогресивної соціалістичної

партії У країни Висунуто Прогресивною соціалістичною партією України

Бережецький

Микола

Павлович

року народження технік електрик електрослюсар шахти ім Стаханова проживає в

м Донецьку член Республіканської Християнської партії Висунуто Республіканською Хрис

тиянською партією

Вивдюк

Сергій

Валентинович

року народження інженер механік директор товариства з обмеженою відповідальністю

Мелодія проживає в м Маріуполі Донецької області член Партії Реформи і порядок

Висунуто Партією Реформи і порядок

Висоцький

Франц

Владиславович

року народження юрист підземний електрослюсар державного відкритого акціонерного

товариства шахти Новодонецька державної холдінгової компанії Добропіллявугілля

проживає в м Добропіллі Донецької області безпартійний Самовисування

Гарматін

Володимир

Захарович

року народження гірничий інженер механік пенсіонер проживає в м Донецьку член

Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Губанов

Юрій

Миколайович

року народження юрист правознавець заступник Димитрівського міського голови з

питань діяльності виконавчих органів міської ради проживає в м Димитрові Донецької облас

ті безпартійний Самовисування

Демянко

Микола

Іванович

року народження інженер механік начальник адміністративно господарського управлін

ня Донецької обласної держадміністрації проживає в м Допропіллі Донецької області безпар

тійний Самовисування

Древаль

Петро

Петрович

року народження економіст географ голова Добропільського територіального комітету

профспілки працівників вугільної промисловості проживає в м Добропіллі Донецької області

безпартійний Висунуто виборчим блоком партій ТрудоваУкраїна

Дуднік

Микола

Павлович

року народження гірничий інженер директор госпрозрахункової монтажної дільниці проживаєв

м Добропіллі Донецької області член Ліберальної партії України Висунуто виборчим блоком партій

Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Кочерга

Віктор

Герасимович

року народження правознавець народний депутат України проживає в м Донецьку член

Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною партією України

Кулєш

Валерій

Григорович

року народження вчений агроном директор орендного підприємства Добропільського комбі

нату хлібопродуктів проживає в с Світлому Добропільського району Донецької області член Аг

рарної партії України ВисунутоАграрною партією України

Лейба

Олександр

Володимирович

року народження інженер механік керівник тролейбусного депошахти Алмазна підприємс

тва Добропільвугілля проживає в м Добропіллі Донецької області член Партії Зелених України

ВисунутоПартією Зелених України

Лісний

СергійМихайлович

року народження юрист прокурор криміналіст Генеральної прокуратури України про

живає в м Києві безпартійний Самовисування

Малахов

ВалерійВасильович

року народження гірничий робітник очисного вибою пенсіонер проживає в

м Добропіллі Донецької області безпартійний Самовисування

Мануйленко

Ігор

Іванович

року народження математик президент асоціації промислових підприємств Промисло

во фінансова група Вугілля інвест проживає в м Донецьку безпартійний Висунуто Народ

но демократичною партією

Нестеренко

Віктор

Анатолійович

року народження інженер електрик головаправління відкритого акціонерного товарист

ва Квант м Родинське проживає в м Красноармійську Донецької області безпартійний

Висунуто Соціал демократичною партією України

Павлюченко

Анатолій

Петрович

року народження технік будівельник директор приватної фірми Ліко Капітал

м Допропілля проживає в м Добропіллі Донецької області член Демократичної партії У краї

ни Висунуто виборчим блоком партій Блок Демократичних партій НЕП



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Проценко

Валентина

Василівна

року народження економіст інженер технолог голова Донецької обласної організації

Народного Руху України член Центрального Проводу Народного Руху України проживає в

м Димитрові Донецької області член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом

України

Сиротюк

Роман

Павлович

року народження гірничий інженер голова Красноармійського територіального комітету

профспілки працівників вугільної промисловості проживає в м Красноармійську Донецької

області безпартійний Самовисування

Соколовський

Володимир

Павлович

року народження викладач філософських дисциплін старший викладач Красноармійсь

кого філіалу Донецького державного технічного університету проживає в м Добропіллі Доне

цької області безпартійний Самовисування

Франчук

Володимир

Іванович

року народження пастор пастор церкви та президент християнської місії милосердя та

доброчинності Можливість м Маріуполь проживає в м Маріуполі Донецької області без

партійний Самовисування

Чуй

Ольга

Василівна

року народження вчитель початкових класів викладач української мови та літератури

Донецького індустріально педагогічного технікуму проживає в м Донецьку член Конгресу

Українських націоналістів Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Янкович

Віталій

Іванович

року народження вчитель вчитель фізкультури загальноосвітньої школи ступеня №

м Добропілля проживає в м Добропіллі Донецької області член Соціал демократичної партії

У країни об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Донецька область Виборчийокруг№

Артюх

Сергій

Анатолійович

року народження інженер механік заступник голови виконавчого комітету Карло

Марксівської селищної ради Красноармійського району Донецької області проживає в м Єнакієві

Донецької області безпартійний Самовисування

Гончаров

Віктор

Васильович

року народження географ заступник директораДонецького філіалу Інституту садівницт

ва Української Академії аграрних наук м Артемівськ проживає в м Артемівську Донецької

області безпартійний Самовисування

Деркач

Володимир

Васильйович

року народження фельдшер машиніст АШ шахти К Марксавиробничого обєднання Орджоні

кідзевугілля проживає в м Єнакіево Донецької області член Громадянського конгресу України Ви

сунутовиборчимблокомпартій ТрудоваУкраїна

Закіров

Геннадій

Хаматнурович

року народження студент виконавчий директор товариства з обмеженою відповідальніс

тю Книжний Дім Текст м Москва проживає в м Єнакієво Донецької області безпартійний

Самовисування

Запорожець

Андрій

Вікторович

року народження математик інженер програміст науково технічного центру Інтеграл

проживає в м Єнакієві Донецької область член Української Національної Асамблеї Самови

сування

К арпій

Віктор

Опанасович

року народження інженер механік начальник управління капітального будівництва Ма

ріупольського міського виконавчого комітету проживає в м Маріуполі Донецької області

член Партії Реформи і порядок Висунуто Партією Реформи і порядок

Кладько

СергійСтепанович

року народження зварник тимчасово непрацює проживає в м Єнакієво Донецької обла

сті безпартійний Самовисування

Клішин

Анатолій

Петрович

року народження гірничий технік шахтобудівельник голова профспілкового комітету

шахти Юнком виробничого об єднання Орджонік ідзевугілля проживає в

м Юнкомунарівську Донецької області безпартійний Самовисування

Кравцов

Олександр

Олегович

року народження гірничий інженер економіст директор з економіки і розвитку гірничо

збагачувального комбінату К варцит проживає в м Єнакієво Донецької області член Народ

но демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією

Кузін

Валерій

Іванович

року народження товарознавець директор фірми Русь проживає в м Єнакієво До

нецької області член Ліберальної партії У країни Висунуто виборчим блоком партій Партія

праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Ношкін

Ігор

Олександрович

року народження технік механік водій механік товариства з обмеженою відповідальніс

тю виробничо комерційної фірми Случ ЛТД проживає в м Єнакієво Донецької області

член Республіканської Християнської партії Висунуто Республіканською Християнською

партією

Павленко

Олександр

Васильович

року народження гірничий інженер прохідник шахти К іровська виробничого

об єднання Октябрьуголь проживає в м Ш ахтарську Донецької області член Всеукраїнсь

кого об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Ситнюк

Олег

Миколайович

року народження військовослужбовець президент асоціації незалежних постачальників

електроенергії У країни м Київ проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Халін

Віктор

Іванович

року народження правознавець адвокат приватної юридичної контори Щит проживає

в м Горлівці Донецької області член Соціал демократичної партії У країни об єднаної

Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Черненков

Михайло

Архипович

року народження гірничий інженер директор шахти ім К Маркса виробничого

об єднання Орджонік ідзевугілля проживає в м Єнакіево Донецької області безпартійний

Самовисування

Чечетов

Михайло

Васильович

року народження економіст народний депутат України проживає в м Києві член Партії

Регіонального відродження України Висунуто Партією Регіонального відродження України

Швачко

Наталія Павлівна

року народження студентка модель агентства м Нью Йорк США проживає в

м Єнакіево Донецької області безпартійна Самовисування

Яковенко

Олександр

Миколайович

року народження вчитель історії та суспільствознавства економіст народний депутат

України проживає в м Києві член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністичною

партією України

Козодой

Олександр

Степанович

року народження економіст заступник голови Донецької обласної державної адміністра

ції проживає в м Донецьку безпартійний Самовисування



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Донецька область Виборчийокруг№

Гега

Микола

Мусійович

року народження викладач української мови заступник редактора газети Краматорська

правда проживає в м Краматорську Донецької області член Української Республіканської

партії Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Глотов

Борис

Михайлович

року народження журналіст головний редактор загальнодержавної газети Донецький

Кряж проживає в м Донецьку член Партії Регіонального відродження України Висунуто

Партією Регіонального відродження України

Гуров

Валентин

Якович

року народження лікар педіатр заступник Маріупольського міського голови проживає в

м Маріуполі Донецької області член Партії Реформи і порядок Висунуто Партією Рефор

ми і порядок

Константинов

Євген

Семенович

року народження інженер механік головаправління відкритого акціонерного товариства

Дружківський машинобудівний завод проживає в м Дружківцях Донецької області безпар

тійний Самовисування

Ліговська

Тетяна

Володимирівна

року народження інженер будівельник провідний інженер малого підприємства Бетон

но металеві конструкції проживає в м Києві безпартійна Висунуто Соціал демократичною

партією України об єднаною

Маслов

Євген

Васильович

року народження вчений агроном голова колективного сільськогосподарського підпри

ємства Союз проживає в с Полтавці К остянтинівського району Донецької області безпар

тійний Висунуто Аграрною партією України

Махмудов

Олександр

Гафарович

року народження економіст президент інвестиційної компанії Діком проживає в

м Донецьку член Ліберальної партії У країни Висунуто виборчим блоком партій Партія

праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Мусєєв

Євген

Миколайович

року народження водій підприємець проживає в м Дріжківцях Донецької області член

Партії Мусульман України Висунуто Партією мусульман України

Нагорний

Олександр

Олексійович

року народження учитель хореограф майстер фірми Графлекс проживає в м Макіївці

Донецької області член Республіканської Християнської партії Висунуто Республіканською

Християнською партією

Ноздрачов

Валерій

Андрійович

року народження інженер металург голова Правління відкритого акціонерного товарис

тва Костянтинівський металургійний завод проживає в м Донецьку безпартійний Самови

сування

Охріменко

К остянтин

Олександрович

року народження інженер механік народний депутат України проживає в м Києві член

Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною партією України

Самойленко

Віталій

Степанович

року народження фізик пенсіонер проживає в м Сєверодонецьку Луганської області

член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Тихий

Віталій

Миколайович

року народження економіст начальник Донецького обласного управління Національного

банку України проживає в м Донецьку безпартійний Самовисування

Тишкевич

Георгій

Ілліч

року народження лікар хірург ординатор хірургічного відділення Костянтинівської

центральної районної лікарні проживає в м Костянтинівці Донецької області безпартійний

Самовисування

Цевмат

Віталій Іванович

року народження технік будівельник пенсіонер проживає в м Донецьку безпартійний

Висунуто Прогресивною соціалістичною партією України

Шабанов

Віктор

Олександрович

року народження інженер механік заступник голови Донецького обласного комітету профспі

лки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості проживає в м Макіївці Донецької

області безпартійний Самовисування

Шейченко

Олександр

Миколайович

року народження отоларинголог головний лікар Костянтинівської Центральної районної

лікарні проживає в м Костянтинівці Донецької області безпартійний Висунуто виборчим

блоком Соціалістичної партії України та Селянської партії У країни За правду за народ за

Україну

Шутов

Михайло

Михайлович

року народження лікар хірург заступник генерального директора донецького обласного

лікувально клінічного об єднання проживає в м Донецьку член Всеукраїнського об єднання

Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Донецька область Виборчийокруг№

Афонін

Геннадій

Матвійович

року народження біолог зоолог вчитель біології тахімії інспектор шкіл міського відділу осві

ти проживаєвм Краматорську Донецької області безпартійний Висунуто виборчимблокомпартій

Блок Демократичних партій НЕП

Бірюков

Володимир

Іванович

року народження інженер механік начальник державної інспекції екологічної безпеки

м Краматорська проживає в м Краматорську Донецької області безпартійний Висунуто Пар

тією Зелених України

Євченко

АндрійОлександрович

року народження викладач філософії редактор газети Восточный проект проживає в

м КраматорськуДонецької області безпартійний Самовисування

Іванов

Євген

Іванович

року народження інженер механік доцент Приазовського державного технічного універ

ситету проживає в м Маріуполі Донецької області член Партії Реформи і порядок Висуну

то Партією Реформи і порядок

Кононенко

Євген

Володимирович

року народження інженер будівельник директор з інвестицій у будівництво та сільське

господарство закритого акціонерного товариства Славія Інвест проживає в м Краматорську

Донецької області член Ліберальної партії України Висунуто виборчим блоком партій Пар

тія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Коршев

Ігор

Анатолійович

року народження технік енергетик генеральний директор товариства Паритет Ко

ЛТД проживає в м Слов янську Донецької області безпартійний Висунуто Соціал

демократичною партією України об єднаною



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Кузнєцов

Павло

Сергійович

року народження економіст викладач політичної економії народний депутат України

проживає в м Краматорську Донецької області член Комуністичної партії У країни Висунуто

Комуністичною партією України

Решевський

Петро Іванович

року народження економіст пенсіонер проживаєвм Донецьку член Всеукраїнськогообєднання

Громада ВисунутоВсеукраїнськимобєднанням Громада

Рябуха

Геннадій

Анатолійович

року народження технік механік тимчасово не працює проживає в м Краматорську

Донецької області член Української Республіканської партії Висунуто виборчим блоком пар

тій Національний фронт

Самойленко

Юрій

Павлович

року народження інженер механік заступник голови начальник Управління Служби

безпеки України в Донецькій області проживає в м Донецьку безпартійний Самовисування

Сокольвак

Олег

Анатолійович

року народження слюсар експерт Краматорського відділення Донецької торгівельно

промислової палати проживає в м Краматорську Донецької області безпартійний Самовису

вання

Фальченко

Світлана

Романівна

року народження юрист начальник Північно Донецького представництвафонду держав

ного майна України проживає в м Краматорську Донецької області безпартійна Самовису

вання

Федченко

Микола

Юхимович

року народження інженер електрик директор ПВКМП ОНИК проживає в

м Краматорську Донецької області член Народно демократичної партії Висунуто Народно

демократичною партією

Чібісов

Юрій

Володимирович

року народження інженер механік начальник планово економічного відділу закритого

акціонерного товариства НКМЗ проживає в м Краматорську Донецької області безпартій

ний Самовисування

Чорний

Іван

Пилипович

року народження інженер механік старший майстер механозбирального цеху №закрито

го акціонерного товариства НКМЗ проживає в м Краматорську Донецької області безпар

тійний Самовисування

Шеховцов

ОлексійДмитрович

року народження юрист інженер математик народний депутат України проживає в

м Києві безпартійний Самовисування

Ярмак

Микола

Леонідович

року народження інженер економіст викладач Краматорського економіко гуманітарного

інституту проживає в м Краматорську Донецької області член Народного Руху України Ви

сунуто Народним Рухом України

Донецька область Виборчийокруг№

Ільїн

Микола

Іванович

року народження інженер експлуатаційник генеральний директор спільного підприємс

тва М іал ЛТД проживає в м Маріуполі Донецької області член Партії Реформи і поря

док Висунуто Партією Реформи і порядок

К абанець

Віктор

Іванович

року народження інженер будівельник заступник декана факультету підвищення квалі

фікації Державної академії будівництва і архітектури проживає в м Макіївці Донецької облас

ті член Демократичної партії У країни Висунуто виборчим блоком партій Блок Демократич

них партій НЕП

Ковальов

Сергій

Миколайович

року народження історик старший викладач кафедри філософії Донецького державного

університету проживає в м Донецьку член Ліберальної партії У країни Висунуто Лібераль

ною партією України

Корольов

ГеоргійМиколайович

року народження інженер будівельник пенсіонер проживає в м Макіївці Донецької

області безпартійний Самовисування

Кубицький

Сергій

Олександрович

року народження інженер гідротехнік головний інженер управління з погашення профі

лактиці териконів та рекультивації земель державної холдінгової компанії Макіїввугілля

проживає в м Макіївці Донецької області член Партії Зелених України Висунуто Партією

Зелених України

Кулєшов

Сергій

Миколайович

року народження немає професії за освітою голова незалежної профспілки гірників

ДВАТ шахти ім В І Леніна державної холдінгової компанії Макіїввугілля проживає в

м Макіївці Донецької області член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукра

їнським об єднанням Громада

Куріло

ЮрійВасильович

року народження економіст управляючий приватним підприємством Вектор прожи

ває в м Донецьку безпартійний Самовисування

Лопатіна

Наталія

Петрівна

року народження викладач історії головний редактор телерадіокомпанії Макіївка

проживає в м Макіївці Донецької області безпартійна Висунуто Соціал демократичною пар

тією України обєднаною

Мальцев

Олександр

Миколайович

року народження інженер будівельник заступник Мак іївського міського голови

проживає в м Мак іївці Донецької області безпартійний Самовисування

Моісеєнко

Володимир

Миколайович

року народження інженер механік народний депутат України проживає в м Донецьку

член Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною партією України

Мороз

Людмила

Володимирівна

року народження вчитель математики директор державного підприємства загальноосві

тньої І І І І ступенів школи № проживає в м Макіївці Донецької області безпартійна Самови

сування

Ніколов

Леонід

Степанович

року народження інженер технолог головаМакіївської міської профспілки Сприяння

проживає в м Макіївці Донецької області безпартійний Висунуто Християнсько

демократичною партією України

Павленко

Микола

Миколайович

року народження фельдшер гірничий робітник очисного вибою шахти Південно

Донбаська № проживає в м Вугледарі Донецької області член Республіканської Християн

ської партії Висунуто Республіканською Християнською партією

Півень

Микола

Іванович

року народження вчений агроном економіст голова колективного сільськогосподарського

підприємства ім загиблих комунарів проживає в м Макіївці Донецької області член Комуніс

тичної партії України Самовисування

Рожнова

ЛюдмилаВасилівна

року народження технік хімік тимчасово не працює проживає в м Макіївка Донецької

області безпартійна Самовисування



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Татаринов

АнатолійАрефійович

року народження гірничий інженер народний депутат України помічник Прем єр

міністраУкраїни проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Цуканов

Олег Вікторович

року народження юрист президент М іжнародної інформаційної спілки проживає в

м Макіївкці Донецької області безпартійний Самовисування

Чернов

Юрій

Іванович

року народження інженер електрик пенсіонер проживає в м Макіївка Донецької облас

ті член Прогресивної соціалістичної партії У країни Висунуто Прогресивною соціалістичною

партією України

Шевирьов

Володимир

Опанасович

року народження санітарний лікар завідувач санітарно гігієничного відділу Совєтської

районної санітарно епідеміологічної станції проживає в м Макіївці Донецької області безпар

тійний Висунуто Соціал демократичною партією України

Д ячков

Михайло

Петрович

року народження інженер механік харчових виробництв генеральний директор корпора

ції Донбасхліб проживає в м Донецьку безпартійний Висунуто виборчим блоком партій

Вперед Україно

Клімач

ОлександрПавлович

року народження інженер механік тимчасово непрацює проживає в м Макіївці Донець

кої області безпартійний Самовисування

Лазаренко

Сергій

Ж оржийович

року народження правознавець президент Донецької асоціації юристів проживає в

м Донецьку безпартійний Самовисування

Донецька область Виборчийокруг№

Білопольський

Микола Григорович

року народження економіст віце президент Академії економічних наук України прожи

ває в м Донецьку безпартійний Самовисування

Більдіна

Людмила

Анатоліївна

року народження вчитель музики Макіївського ліцею проживає в м Макіївці Донецької

області член Республіканської Християнської партії Висунуто Республіканською Християн

ською партією

Бурлаков

Павло

Миколайович

року народження гірничий інженер електромеханік головаМакіївської міської організа

ції Ліберальної партії України проживає в м Донецьку член Ліберальної партії У країни Ви

сунуто виборчим блоком партій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Власов

Володимир

Дмитрович

року народження інженер економіст прохідник шахтобудівельного управління№тресту Ма

кіїввуглебуд проживає в м Макіївці Донецької області член Комуністичної партії України Вису

нутоКомуністичною партією України

Горбачов

ВолодимирПетрович

року народження пастир старший пастир проживає в м Макіївці Донецької області

безпартійний Самовисування

Горохов

Євген

Васильович

року народження інженер будівельник ректор Донбаської державної академії будівницт

ва і архітектури проживає в м Донецьку член Партії Регіонального відродження України

Висунуто Партією Регіонального відродження України

Дяченко

Петро

Миколайович

року народження юрист начальник Макіївського міського управління М іністерства вну

трішніх справ України в Донецькій області проживає в м Макіївці Донецької області безпар

тійний Самовисування

Іванков

Рашид

Шаріфович

року народження економіст генеральний директор акціонерного товариства закритого

типу Донбасторгобслуговування проживає в м Донецьку член Партії Мусульман України

Висунуто Партією мусульман України

Колесников

Олег

Олександрович

року народження технік механік заступник директора колективного підприємства К ій

Бол помічник диякона адміністратора християнської церкви Слово Життя проживає в

м Донецьку член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським

об єднанням Громада

Леонов

Олександр

Олександрович

року народження військовослужбовець пенсіонер проживає в м Макіївці Донецької

області безпартійний Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Олійник

Марія

Василівна

року народження математик заступник голови Донецької обласної організації всеукраїн

ського товариства Просвіта ім Т Г Ш евченка проживає в м Донецьку член Конгресу

Українських націоналістів Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Савєнков

Юрій

Дмитрович

року народження інженер виконавчий директор акціонерного товариства ДАК про

живає в м Донецьку безпартійний Висунуто Партією захисників Вітчизни

Скуратовський

Валерій

Дем янович

року народження інженер залізничного транспорту директор об єднаного вузла елект

розв язку Донцентртелеком проживає в м Ясинуватій Донецької області безпартійний

Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії України та Селянської партії України За

правду занарод заУкраїну

Трегубов

Сергій

Михайлович

року народження технік енергетик голова Руської общини проживає в м Макіївці До

нецької області безпартійний Висунуто Прогресивною соціалістичною партією України

Хонахбєєв

Валентин

Іванович

року народження санітарний лікар начальник державної інспекції екологічної безпеки

м Макіївки проживає в м Макіївці Донецької області член Партії Зелених України Висунуто

Партією Зелених України

Шарапов

Вадим

Євгенович

року народження інженер електрик головаправління акціонерного товариствазакритого

типу ІФ Легіон проживає в м Макіївці Донецької області безпартійний Самовисування

Мельник

Станіслав

Анатолійович

року народження інженер механік директор товариства з обмеженою відповідальністю

Орія проживає в м Донецьку член Партії Християнсько народний Союз Висунуто вибор

чим блоком партій Вперед Україно

Донецька область Виборчийокруг№

Авраменко

Ігор

Вікторович

року народження інженер радіоелектроник директор туристичного комплексу Турист

проживає в м Маріуполі Донецької області безпартійний Висунуто Республіканською Хрис

тиянською партією



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Бороменський

Ігор

Володимирович

року народження студент Донецького державного комерційного інституту проживає в

м Донецьку член Прогресивної соціалістичної партії України Висунуто Прогресивною соціа

лістичною партією України

Ганжа

Микола

Миколайович

року народження немає професії за освітою спеціаліст з маркетингу інженерно

технічного бюро Центр Чугуївського авторемонтного заводу проживає в м Маріуполі Доне

цької області член Української Національної Асамблеї Самовисування

Герасимчук

Анатолій

Андрійович

року народження технік лісового господарства військовий пенсіонер проживає в

м Маріуполі Донецької області член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом

України

Довбуш

Сергій Іванович

року народження пастор піклувальник дітей сиріт Донецької області проживає в

м Маріуполі Донецької області безпартійний Самовисування

Колосов

Віталій

Павлович

року народження інженер економіст юрист перший заступник Маріупольського місько

го голови з виконавчої роботи проживає в м Маріуполі Донецької області член Партії Рефо

рми і порядок Висунуто Партією Реформи і порядок

Леденьов

Микола

Миколайович

року народження інженер металург директор товаристваз обмеженою відповідальністю Ванга

проживаєвм Маріуполі Донецької області членСоціал демократичної партії України ВисунутоСоці

ал демократичноюпартієюУкраїни

Матвієнков

Сергій

Анатолійович

року народження інженер механік заступник генерального директора Маріупольського

металургійного комбінату ім Ілліча проживає в м Маріуполі Донецької області безпартійний

Самовисування

Мокеєв

Анатолій

Михайлович

року народження інженер механік головаправління відкритого акціонерного товариства

Маріупольський універмаг Україна проживає в м Маріуполі Донецької області безпартій

ний Самовисування

Орлов

Андрій

Анатолійович

року народження інженер економіст тимчасово не працює проживає в м Маріуполі

Донецької області член Партії Зелених України Висунуто Партією Зелених України

Павлюк

Віктор

Степанович

року народження інженер електрик головний інженер проекту Орендне підприємство

Донбаскомунпроект проживає в м Донецьку член Соціалістичної партії У країни Висунуто

виборчим блоком Соціалістичної партії У країни та Селянської партії У країни За правду за

народ заУкраїну

Печерішний

Григорій

Іванович

року народження інженер металург начальник електросталеплавильної дільниці Маріу

польського металургійного комбінату ім Ілліча проживає в м Маріуполі Донецької області

член Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною партією України

Супруненко

Анатолій

Григорович

року народження інженер механік налагоджувальник станків Азовобщемаш проживає

в м Маріуполі Донецькоїх області безпартійний Самовисування

Тараш

Василь

Нестерович

року народження інженер металург директор виробничого обєднання АЗОВРЕЛЕ

проживає в м Маріуполі Донецької області член Партії національно економічного розвитку

України Самовисування

Чигарьов

Валерій

Васильович

року народження інженер металург завідувач кафедри Маріупольського державного технічного

університету проживає в м Маріуполі Донецької області безпартійний Висунуто виборчим блоком

партій Блок Демократичних партій НЕП

Шинкаренко

Анатолій

К остянтинович

року народження інженер будівельник генеральний директор Інституту Маріупольцивільпро

ект проживаєвм Маріуполі Донецької області член Всеукраїнськогообєднання Громада Висуну

тоВсеукраїнськимобєднанням Громада

Донецька область Виборчийокруг№

Агібалов

Валерій

Вікторович

року народження інженер механік старший науковий співробітник Приазовського дер

жавного технічного університету проживає в м Маріуполі Донецької області безпартійний

Самовисування

Богданович

Анастасія

Леонідівна

року народження хімік технолог державний інспектор Приазовської регіональної державної

інспекції екологічної безпеки проживаєвм Маріуполі Донецької області членПартії ЗеленихУкраїни

ВисунутоПартієюЗеленихУкраїни

Бойков

Вячеслав

Григорович

року народження викладач завідувач кафедри Донецької державної консерваторії про

живає в м Донецьку безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Вперед Україно

Галас

Мирон

Іванович

року народження майстер по індпошиву одягу контролер в ливарному виробництві ли

варного цеху відкритого акціонерного товариства Металургійний комбінат Азовсталь про

живає в м Маріуполі Донецької області безпартійний Самовисування

Ганжеєв

Віктор

Олександрович

року народження інженер металург головаМаріупольської міської організації Лібераль

ної партії України проживає в м Маріуполі Донецької області член Ліберальної партії Украї

ни Висунуто виборчим блоком партій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Єфременко

Юрій

Григорович

року народження інженер електрик генеральний директор товаристваз обмеженою відповідаль

ністю Донбас рубіж проживаєвм Донецьку член Всеукраїнськогообєднання Громада Висунуто

Всеукраїнськимобєднанням Громада

К адава

Віктор

Володимирович

року народження інженер механік директор Азов Тріумф проживає в м Маріуполі

Донецької області член Всеукраїнського об єднання Громада Самовисування

Климов

Володимир

Анатолійович

року народження лікар лікувальник дільничний терапевт Азовської Центральної басей

нової лікарні проживає в м Маріуполі Донецької області член Конгресу Українських Націо

налістів Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Курпе

Геннадій

Валентинович

року народження інженер металург нагрівальник металу обжимного цеху відкритого

акціонерного товариства Металургійний комбінат Азовсталь проживає в м Маріуполі

Донецької області безпартійний Самовисування

Литюк

Анатолій

Іванович

року народження інженер електромеханік економіст директор з питань персоналу відк

ритого акціонерного товариства Металургійний комбінат Азовсталь проживає в

м Маріуполі Донецької області безпартійний Самовисування



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Мороз

Анатолій

Михайлович

року народження лікар педіатр дільничний дитячий лікар психіатр міської лікарні №

м Маріуполя проживає в м Маріуполі Донецької області безпартійний Самовисування

Морозов

Віктор

Сільвестрович

року народження лікар терапевт дільничний лікар терапевт міської лікарні №

м Маріуполя проживає в м Маріуполі Донецької області безпартійний Самовисування

Назаренко

Володимир

Васильович

року народження інженер металург директор виробничо комерційної фірми Азов

Н В проживає в м Маріуполі Донецької області безпартійний Самовисування

Поживанов

Михайло

Олександрович

року народження інженер металург народний депутат України Маріупольський міський

голова проживає в м Маріуполі Донецької області член Партії Реформи і порядок Самови

сування

Серенко

Олександр

Микитович

року народження інженер механік професор кафедри обладнання та технологія зварю

вального виробництва Приазовського державного технічного університету проживає в

м Маріуполі Донецької області безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Блок Демо

кратичних партій НЕП

Стародуцев

В ячеслав

К остянтинович

року народження інженер металург оператор головного посту управління товстолисто

вого цеху відкритого акціонерного товариства Металургійний комбінат Азовсталь прожи

ває в м Маріуполі Донецької області безпартійний Самовисування

Сухоруков

Віктор

К остянтинович

року народження немає професії за освітою кореспондент Маріупольської міської газети

Приазовский рабочий проживає в м Маріуполі Донецької області безпартійний Висунуто

Партією Реформи і порядок

Терещук

Василь

Васильович

року народження філософ викладач філософії народний депутат України проживає в

м Маріуполі Донецької області член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністичною

партією України

Шаповалов

Володимир

Іванович

року народження електромонтер промислових електроустановок тимчасово не працює

проживає в м Маріуполі Донецької області безпартійний Самовисування

Шестаков

ВікторПетрович

року народження військовослужбовець народний депутат України проживає в м Києві

член Партії слов янської єдності України Самовисування

Яковлєв

Станіслав

Аркадійович

року народження слюсар двірник дитячої клінічної лікарні № м Донецька проживає в

м Донецьку член Прогресивної соціалістичної партії України Висунуто Прогресивною соціа

лістичною партією України

Гера

Геннадій

Іванович

року народження політпрацівник директор підприємства Лада проживає в

м Маріуполі Донецької області член Соціал демократичної партії України Висунуто Соціал

демократичною партією України

Петров

Артур

З їздович

року народження журналіст генеральний директор Донецької обласної державної теле

радіокомпанії проживає в м Маріуполі Донецької області безпартійний Висунуто виборчим

блоком партій ТрудоваУкраїна

Донецька область Виборчийокруг№

Алещінін

Володимир

Васильович

року народження інженер технолог голова Донецької обласної ради профспілки робітників

будівельного комплексу Солідарність проживає в м Донецьку безпартійний Висунуто Республі

канськоюХристиянською партією

Березовський

Володимир

Опанасович

року народження історик голова Селідовського територіального комітету профспілки

працівників вугільної промисловості проживає в м Селідовому Донецької області безпартій

ний Самовисування

Бутенко

Сергій Григорович

року народження вчитель Селідівський міський голова проживає в с ЦукуринеДонець

кої області безпартійний Самовисування

Губський

ЛеонідПетрович

року народження архітектор головний архітектор м Селідово проживає в м Селідово

Донецької області безпартійний Самовисування

Ключка

Анатолій

Миколайович

року народження інженер механік черговий механік відкритого акціонерного товариства

Дзержинське АТП проживає в м Дзержинську Донецької області член Соціал

демократичної партії України об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України

об єднаною

Костюк

Михайло

Семенович

року народження зооінженер голова правління колективного сільськогосподарського

підприємства ім Ульянова проживає в с Ул янівці Донецької області безпартійний Самови

сування

Кравченко

Микола

Васильович

року народження економіст генеральний директор асоціації У крвогнетрив проживає в

м Донецьку член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністичною партією України

Літовченко

Людмила

Володимірівна

року народження інженер будівельник домогосподарка проживає в м Селідовому До

нецької області безпартійна Висунуто виборчим блоком партій Блок Демократичних партій

НЕП

Марініч

Олександр

Володимирович

року народження гірничий інженер заступник директора з охорони праці шахти Украї

на державної холдінгової компанії Селідоввугілля проживає в м СелідовеДонецької обла

сті член Соціалістичної партії У країни Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії

У країни таСелянської партії У країни Заправду занарод заУкраїну

Сайфуллін

Володимир

Ільгізович

року народження інженер електрик механік дільниці державного відкритого акціонерно

го товариства Ш ахта К урахівська державної холдінгової компанії Селідіввугілля прожи

ває в м Горнику Донецької області безпартійний Самовисування

Сакулін

Сергій

Миколайович

року народження технік механік вибійник шахтоуправління Нова виробничого

об єднання Дзержинськвугілля проживає в м Дзержинську Донецької області член Всеук

раїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським обєднанням Громада

Самофалов

Геннадій

Григорович

року народження військовослужбовець народний депутат України проживає в м Києві

член Партії Регіонального відродження України Висунуто Партією Регіонального відроджен

ня України



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Теличко

Владислав

Іванович

року народження гірничий інженер заступник голови Донецької обласної державної

адміністрації проживає в м Донецьку безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Тру

доваУкраїна

Хлевицький

БорисТимофійович

року народження математик пенсіонер проживає в м Києві безпартійний Самовису

вання

Чепурко

Григорій

Васильович

року народження клубний працівник вищої кваліфікації електрослюсар шахти

ім Дзержинського виробничого об єднання Дзержинськвугілля проживає в м Дзержинську

Донецької області член Комуністичної партії У країни Самовисування

Шкиря

Ігор

Миколайович

року народження гірничий інженер електромеханік президент товариства з обмеженою

відповідальністю Торговий дім Іліташ проживає в м Донецьку член Ліберальної партії

У країни Висунуто виборчим блоком партій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Щербак

Анатолій

Михайлович

року народження інженер механік голова правління колективного сільськогосподарсь

кого підприємства Правда проживає в смт Верхньоторецькому Ясинуватського району До

нецької області член Аграрної партії У країни Висунуто Аграрною партією України

Пивоваров

Юрій

Тимофійович

року народження інженер будівельник головаЦентральної ради Національної конфере

нції профспілок України проживає в м Донецьку безпартійний Самовисування

Донецька область Виборчийокруг№

Алтинник

Володимир

Миколайович

року народження інженер начальник Донецького регіонального відділення Ф онду дер

жавного майнаУкраїни у м Донецьку проживає в м Донецьку безпартійний Самовисування

Воропаєв

Іван Іларіонович

року народження інженер електрик пенсіонер проживає в м Донецьку безпартійний

Висунуто Прогресивною соціалістичною партією України

Гавриленко

Станіслав

Дмитрович

року народження інженер механік радник начальника управління М іністерства внутрі

шніх справ України в Донецькій області проживає в м Донецьку безпартійний Висунуто

виборчим блоком Соціалістичної партії У країни та Селянської партії У країни За правду за

народ заУкраїну

Голдищук

Володимир

Михайлович

року народження інженер електрик директор товариства з обмеженою відповідальністю

Транссервіс проживає в м Слов янську Донецької області безпартійний Самовисування

Гончар

Микола

Олексійович

року народження інженер механік інженер технолог відкритого акціонерного товариства

Агрегат проживає в м Слов янську Донецької області безпартійний Самовисування

Лєщинський

Олександр

Олегович

року народження гірничий інженер електромеханік генеральний директор корпорації

У крагропродукт проживає в м Донецьку безпартійний Самовисування

Найдьонов

Володимир

Андрійович

року народження інженер економіст інженер електрик генеральний директор Словянського

державного керамічного комбінату проживає в м Словянську Донецької області член Ліберальної

партії України Самовисування

Нотченко

Микола

Миколайович

року народження інженер механік голова фермерського господарства Росток прожи

ває в с Малинівці Слов янського району Донецької області член Української селянської демо

кратичної партії Висунуто виборчим блоком партій Європейський вибір України

Панішев

Ігор

Веніамінович

року народження вчитель фізичної культури перший заступник голови Донецької обла

сної організації У країнської Республіканської партії проживає в м Слов янську Донецької

області член Української Республіканської партії Висунуто виборчим блоком партій Націо

нальний фронт

Петренко

Анатолій

Андрійович

року народження інженер механік народний депутат України головапідкомітету Верхо

вної Ради України з питань агропромислового комплексу земельних ресурсів та соціального

розвитку с проживає в м Донецьку безпартійний Самовисування

Пономаренко

Анатолій

Михайлович

року народження лікар гігієніст начальник Управління охорони здоровяМаріупольської міської

ради народних депутатів проживає в м Маріуполі Донецької області член Партії Реформи і поря

док ВисунутоПартією Реформи і порядок

Собко

Платон

Гнатович

року народження немає професії за освітою директор приватного підприємства Еколо

гія проживає в м Слов янську Донецької області безпартійний Самовисування

Сташевський

Андрій

Анатолійович

року народження гірничий інженер приватний підприємець проживає в м Донецьку

член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Грома

да

Хмельовий

АнатолійПетрович

року народження інженер механік народний депутат України проживає в м Києві член

Комуністичної партії України Самовисування

Чернявський

Володимир

Миколайович

року народження художник тимчасово не працює проживає в м Слов янську Донецької

області член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Шульга

Анатолій

Олексійович

року народження інженер електромеханік менеджер з постачання товариства Еридан

проживає в м Слов янську Донецької області безпартійний Висунуто Республіканською Хри

стиянською партією

Донецька область Виборчийокруг№

Абрамов

Федір

Михайлович

року народження економіст пенсіонер проживає в м Торезі Донецької області член

Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною партією України

Білецький

Леонід

Михайлович

року народження юрист юрисконсульт Донецького відкритого акціонерного товариства

Холод проживає в м Донецьку член Партії Християнсько народний Союз Висунуто вибо

рчим блоком партій Вперед Україно



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Бурего

Микола

Степанович

року народження гірничий інженер шахтобудівельник голова відкритого акціонерного

товариства Донецькшахтобуд проживає в м Донецьку безпартійний Самовисування

Кисельов

Євген

Григорович

року народження інженер економіст голова колективного сільськогосподарського підп

риємства Україна проживає в с Маринівці Ш ахтарського району Донецької області безпар

тійний Самовисування

Ликін

Володимир

Вікторович

року народження інженер будівельник начальник Ш ахтарського районного дорожнього

ремонтно будівельного управління проживає в м Ш ахтарську Донецької області безпартій

ний Самовисування

Могильний

Йосип

Гнатович

року народження гірничий електромеханік пенсіонер голова спілки шахтарів інвалідів

України проживає в м Донецьку безпартійний Висунуто Партією захисників Вітчизни

Мороз

Олександр

Сергійович

року народження інженер механік директор Сніжнянського машинобудівного заводу

відкритого акціонерного товариства Мотор Січ проживає в м Сніжному Донецької області

член Партії праці Самовисування

Петровський

Геннадій

Володимирович

року народження лікар психотерапевт директор малого приватного підприємства Рена

та проживає в м Маріуполі Донецької області член Партії Реформи і порядок Висунуто

Партією Реформи і порядок

Поляков

Сергій

Васильович

року народження гірничий інженер голова обласної політико економічної ради Донець

кої обласної організації Всеукраїнського об єднання Громада проживає в м Києві член

Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Сургай

МиколаСафонович

року народження гірничий інженер народний депутат України проживає в м Києві

безпартійний Самовисування

Токарев

Володимир

Михайлович

року народження інженер помічник командирапо матеріально технічному забезпеченню

військової частини заступник директора держпідприємства Авіакон проживає в

м Конотопі Сумської області безпартійний Самовисування

Толстореброва

Ольга

Миколаївна

року народження юрист адвокат Сніжнянської юридичної консультації проживає в

м Сніжному Донецької області член Соціалістичної партії України Висунуто виборчим бло

ком Соціалістичної партії України таСелянської партії України За правду за народ заУкра

їну

Уніловський

Володимир

Макарович

року народження юрист юрисконсульт першої категорії по обслуговуванню сільськогос

подарських підприємств Ш ахтарського району колективного сільського підприємства Нива

проживає в м Торезі Донецької області безпартійний Самовисування

Фомін

Валерій

Володимирович

року народження інженер будівельник тимчасово непрацює проживає в м Торезі Доне

цької області член Партії Зелених України Висунуто Партією Зелених України

Фролов

Віктор

Валентинович

року народження інженер механік президент закритого акціонерного товариства Авіа

компанія Авіалінії Донбасу проживає в м Сніжному Донецької області член Ліберальної

партії У країни Висунуто виборчим блоком партій Партія праці та Ліберальна партія

РАЗОМ

Шувалов

Володимир

Васильович

року народження архітектор головний архітектор Сніжнянського міського виконавчого комі

тету проживає в м Сніжному Донецької області член Соціал демократичної партії України Вису

нутоСоціал демократичною партією України

Біркін

Вячеслав

Васильович

року народження вчитель історії та суспільствознавства викладач суспільних дисциплін

Ш ахтарського педагогічного училища проживає в м Ш ахтарську Донецької області член

Прогресивної соціалістичної партії У країни Висунуто Прогресивною соціалістичною партією

України

Донецька область Виборчийокруг№

Азюковський

Сергій

Миколайович

року народження інженер металург директор Харцизького державного машинобудівного

заводу проживає в м Харцизьку Донецької області член Партії праці Самовисування

Алікберов

Яків

Гарольдович

року народження технік будівельник слюсар ремонтник ЦРМО відкритого акціонерного

товариства Харцизький трубний завод проживає в м Харцизьку Донецької області безпар

тійний Самовисування

Бобровський

Володимир

Костянтинович

року народження інженер металург кольорових металів голова правління відкритого

акціонерного товариства Донецьквторколірмет проживає в м Донецьку член Партії націо

нально економічного розвитку України Висунуто Партією національно економічного розвит

ку України

Дермайнер

Анатолій

Григорович

року народження радіофізик директор Донецького регіонального Ресурсного Центру

заступник голови спілки шахтарів інвалідів України проживає в м Донецьку безпартійний

Висунуто Партією захисників Вітчизни

Золотарьова

Олена

Леонідівна

року народження інженер математик голова Центральної ради профспілки працівників

профілактичної медицини проживає в м Донецьку безпартійна Самовисування

Зубашець

Володимир

Антонович

року народження гірничий інженер начальник штабу цивільної оборони на шахті Іло

вайська державної холдінгової компанії Жовтеньвугілля проживає в м Харцизську Доне

цької області безпартійний Самовисування

Луговський

Ілля

Олексійович

року народження викладач фізики директор Ш ахтарського кінотехнікуму проживає в

м Ш ахтарську Донецької області член Соціалістичної партії У країни Висунуто виборчим

блоком Соціалістичної партії України та Селянської партії У країни За правду за народ за

Україну

Мичко

Микола Іванович

року народження юрист правознавець професор Донецької державної академії управлін

ня проживає в м Донецьку безпартійний Самовисування

Неткачов

АнатолійКостянтинович

року народження журналіст машиніст електровозу шахти Ш ахтарська проживає в

м Ш ахтарську Донецької області безпартійний Самовисування



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Пейгалайнен

Анатолій

Володимирович

року народження інженер механік народний депутат України проживає в м Харцизьку

Донецької області член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністичною партією

України

Перепитайло

Олександр

Федорович

року народження інженер механік головний енергетик шахтоуправління го Травня

виробничого об єднання Ш ахтарськвугілля проживає в м Ш ахтарську Донецької області

член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Грома

да

Русін

Валерій

Миколайович

року народження військовий військовий представник військового представництва

М іністерства оборони України проживає в м Харцизьку Донецької області безпартійний

Самовисування

Третяков

Сергій

Володимирович

року народження інженер механік заступник голови Донецької обласної державної адмі

ністрації проживає в м Донецьку член Народно демократичної партії Висунуто Народно

демократичною партією

Шамарін

Олександр

Миколайович

року народження вчений агроном народний депутат України проживає в м Києві без

партійний Висунуто Партією Реформи і порядок

Шпатар

Микола

К ирилович

року народження економіст голова шахтарського територіального комітету профспілки

працівників вугільної промисловості проживає в м Ш ахтарську Донецької області безпартій

ний Самовисування

Янковська

Людмила

Олександрівна

року народження викладач по класу спеціального фортепіано викладач музичної школи

проживає в м Ш ахтарську Донецької області член Прогресивної соціалістичної партії Украї

ни Висунуто Прогресивною соціалістичною партією України

Гребенюк

Олег

Юрійович

року народження інженер механік заступник директора малого підприємства Едал

проживає в м Зугресі Донецької області член Соціал демократичної партії У країни

об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Михайлов

Олександр

Володимирович

року народження військовослужбовець тимчасово непрацює проживає в м Ш ахтарську

Донецької області член Партії Зелених України Висунуто Партією Зелених України

Панченко

ГеннадійОлексійович

року народження зооінженер директор Зугревського ППР проживає в м Зугресі До

нецької області безпартійний Самовисування

Донецька область Виборчийокруг№

Бойко

Олег

Юрійович

року народження слюсар будівельник генеральний директор СФ Пілігрім проживає в

м Донецьку член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським

об єднанням Громада

Васильєв

ГеннадійАндрійович

року народження юрист народний депутат України прокурор Донецької області прожи

ває в м Донецьку безпартійний Самовисування

Верескун

Світлана

Петрівна

року народження інженер економіст заступник Маріупольського міського голови нача

льник міського фінансового управління проживає в м Маріуполі Донецької області член

Партії Реформи і порядок Висунуто Партією Реформи і порядок

Дем яненко

Григорій

Федорович

року народження вчений агроном фермер фермерського господарства с Луганське про

живає в с Луганському Мар їнського району Донецької області член Української селянської

демократичної партії Висунуто виборчим блоком партій Європейський вибір України

Кожушко

ОлександрМихайлович

року народження інженер механік народний депутат України проживає в м Донецьку

безпартійний Висунуто Комуністичною партією України

Кононенко

Ольга

Петрівна

року народження вчитель початкових класів секретар референт виборчого штабу Доне

цької обласної організації Республіканської Християнської партії проживає в с Георгіївці

Мар їнського району Донецької області член Республіканської Християнської партії Висуну

то Республіканською Християнською партією

Кривенчук

Василь

Степанович

року народження інженер технолог директор індивідуального власного підприємства

Природа м Лентор Тюменської області проживає в м Курахові Донецької області безпар

тійний Самовисування

Павленко

Анатолій

Микитович

року народження математик директор Донецького обласного центру соціальної служби

молоді проживає в м Донецьку член Народно демократичної партії Висунуто Народно

демократичною партією

Пономаренко

Тамара

Семенівна

року народження лікар завідувач відділення терапії Ясинуватської районної лікарні

проживає в м Ясинуваті Донецької області член Демократичної партії У країни Висунуто

виборчим блоком партій Блок Демократичних партій НЕП

Філіпов

Сергій

Володимирович

року народження штурман директор товариства з обмеженою відповідальністю Первіс

ток проживає в м Донецьку член Конгресу Українських Націоналістів Висунуто виборчим

блоком партій Національний фронт

Черниченко

Людмила

Андріївна

року народження організатор методист вищої кваліфікації директор Донецького облас

ного благодійного фонду Надія проживає в м Донецьку член Ліберальної партії У країни

Висунуто виборчим блоком партій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Швець

Микола

Миколайович

року народження водій товариства з обмеженою відповідальністю Карбон проживає в

м Ш ахтарську Донецької області член Прогресивної соціалістичної партії У країни Висунуто

Прогресивною соціалістичною партією України

Рибаков

Олег

Юрійович

року народження інженер електрик заступник голови Донецької обласної ради прожи

ває в м Донецьку член Соціалістичної партії України Висунуто виборчим блоком Соціалісти

чної партії України таСелянської партії У країни Заправду занарод заУкраїну

Рубель

Олександра

Миколаївна

року народження вчитель географії та біології голова ради голів профкомів працівників

освіти Мар їнського району проживає в м Мар їнці Донецької області безпартійна Самовису

вання

Донецька область Виборчийокруг№



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Боровков

Олександр

Миколайович

року народження інженер механік голова приватної комерційної фірми Агронафтопро

дукт проживає в м Донецьку член Селянської партії України Висунуто виборчим блоком

Соціалістичної партії України таСелянської партії У країни Заправду занарод заУкраїну

Буцький

Анатолій

Андрійович

року народження гірничий майстер директор товариства з обмеженою відповідальністю

Донметтехсервіс проживає в м Вугледарі Донецької області член Конгресу Українських

Націоналістів Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Главанчук

Валерій

Васильович

року народження гірничий технік електромеханік гірничий майстер шахти Південно

Донбаська проживає в м Вугледарі Донецької області член Республіканської Християнської

партії Висунуто Республіканською Християнською партією

Іванов

Валерій

Геннадійович

року народження військовослужбовець народний депутат України член Комітету Вер

ховної Ради України з питань оборони і державної безпеки проживає в м Волновасі Донецької

області член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністичною партією України

Клочков

Анатолій

Михайлович

року народження юрист заступник голови обласної координаційної ради Донецької об

ласної організації Всеукраїнського об єднання Громада проживає в м Донецьку член Все

українського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Коновалюк

Валерій

Ілліч

року народження військовослужбовець заступник голови Донецької обласної державної

адміністрації проживає в м Донецьку безпартійний Самовисування

Кравченко

ЄвгенОлександрович

року народження військовослужбовець начальник відділу спеціального підрозділу

Пласт проживає в м Донецьку безпартійний Самовисування

Кузьменко

Михайло

Миколайович

року народження викладач історії заступник директора виробничої фірми Реста про

живає в м Донецьку член Демократичної партії У країни Висунуто виборчим блоком партій

Блок Демократичних партій НЕП

Мангуш

Вячеслав

Миколайович

року народження інженер механік генеральний директор приватної агропромислової

фірми Рост проживає в м Донецьку безпартійний Самовисування

Моргун

Олександр

Андрійович

року народження учитель історії та суспільствознавства генеральний директор виробни

чого підприємства Гефест проживає в м Донецьку безпартійний Самовисування

Постніков

Володимир

Омелянович

року народження інженер системотехнік голова правління акціонерного товариства

закритого типу Радонагросервіс проживає в м Донецьку член Партії праці Висунуто вибо

рчим блоком партій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Сидоренко

МиколаЯкович

року народження вчений зоотехнік тимчасово не працює проживає в м Києві безпар

тійний Самовисування

Ситнік

Геннадій

Петрович

року народження інженер металург генеральний директор товариства з обмеженою від

повідальністю Маріупольський атракціон проживає в м Маріуполі Донецької області член

Партії Реформи і порядок Висунуто Партією Реформи і порядок

Чайка

Олександр

Васильович

року народження немає професії заосвітою директор товариства з обмеженою відповіда

льністю ЕЛС проживає в смт Мангуші Донецької області член Партії слов янської єдності

У країни Самовисування

Шевченко

Микола

Максимович

року народження викладач математики голова секретаріату Соціал демократичної партії

У країни об єднаної проживає в м Києві член Соціал демократичної партії У країни

об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Яцко

Антон

Георгійович

року народження викладач історії та суспільствознавства комерційний директор Маріу

польського підприємства Донецького навчально виробничого об єднання Електроапарат

Українського товариства сліпих проживає в м Маріуполі безпартійний Висунуто Соціал

демократичною партією України

Коваленко

Геннадій

Миколайович

року народження юрист інженер технолог начальник оперативного управління податкової

поліції Державної податкової адміністрації в Донецькій області проживає в м Волновасі Донецької

області безпартійний Самовисування

Донецька область Виборчийокруг№

Бабенко

Анатолій

Григорович

року народження вчений агроном економіст професор кафедри Донецького інститут

економіки та господарського права проживає в с Іскра Великоновоселківського району Доне

цької області член Української Республіканської партії Висунуто виборчим блоком партій

Національний фронт

Богатиренко

АнатолійАндрійович

року народження інженер електрик президент промислово інвестиційної групи Ро

сУкр проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Бутко

Сергій

Олександрович

року народження вчений агроном голова селянського господарства Схід проживає в

м Амвросіївці Донецької області член Української селянської демократичної партії Висунуто

виборчим блоком партій Європейський вибір України

Ложечник

Юрій

Олександрович

року народження юрист віце президент Українського державного громадського благо

дійного фонду соціального захисту військовослужбовців пенсіонерів прикордонних військ

України проживає в м Києві безпартійний Висунуто Соціал демократичною партією Украї

ни об єднаною

Луцик

Олександр

Олексійович

року народження гірничий технік електромеханік підземний гірничий майстер шахти

Південно Донбаська № заступник голови Донецької обласної організації Республіканської

Християнської партії проживає в м Вугледарі Донецької область член Республіканської Хри

стиянської партії Висунуто Республіканською Християнською партією

Моцпан

АнатолійФедорович

року народження учитель історії народний депутат України проживає в м Амвросіївці

Донецької області безпартійний Самовисування

Недригайло

Валентин

Михайлович

року народження юрист народний депутат України член комітету Верховної Ради Укра

їни з питань законності та правопорядку проживає в м Києві член Партії Регіонального від

родження України Самовисування

Пефтієв

Микола

Аврамович

року народження інженер механік головний консультант Секретаріату Верховної Ради

України радник Голови Верховної Ради України проживає в м Донецьку безпартійний Ви

сунуто виборчим блоком Соціалістичної партії України таСелянської партії У країни За пра

вду занарод заУкраїну



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Серьожникова

Раїса

К узьмівна

року народження викладач педагогіки та психології доцент кафедри психології та соціо

логії Донецького державного технічного університет проживає в м Донецьку безпартійна

Самовисування

Хараджа

Савва

Петрович

року народження вчитель фізики та математики голова управління освіти міського ви

конавчого комітету м Маріуполя заступник голови Ф едерації грецьких громад України про

живає в м Маріуполі Донецької області член Партії Реформи і порядок Висунуто Партією

Реформи і порядок

Шпильовий

Леонід

Вікторович

року народження інженер технолог директор приватного підприємства Омега плюс

редактор газети Громадська думка проживає в смт Донському Волновахського району До

нецької області член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Греков

Сергій

Семенович

року народження інженер електрик голова профкому студентів Приазовського держав

ного технічного університету проживає в м Маріуполі Донецької області член Демократичної

партії У країни Висунуто виборчим блоком партій Блок Демократичних партій НЕП

П янков

Сергій

Юрійович

року народження інженер з експлуатації колісної та гусеничної техніки пенсіонер М ініс

терстваоборони проживає в смт Тельмановому Донецької області член Партії Зелених Украї

ни Висунуто Партією Зелених України

Житомирська область Виборчийокруг№

Баскакова

ЗояВасиліївна

року народження інженер механік голова Богунської районної ради м Житомира про

живає в м Житомирі безпартійна Самовисування

Близнюк

Валерій

Олександрович

року народження викладач історії заступник начальника відділу соціального захисту

населення Житомирського міського виконавчого комітету проживає в м Житомирі член Рес

публіканської Християнської партії Висунуто Республіканською Християнською партією

Васильчук

Святослав

К арпович

року народження журналіст редактор Житомирської обласної газети Віче проживає в

м Житомирі член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Васьков

К остянтин

Сергійович

року народження лікар лікар уролог територіального медичного об єднання №

м Житомира проживає в м Житомирі член Української К онсервативної Республіканської

партії Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Вєсєлков

Рудольф

Степанович

року народження інженер механік ректор інституту підприємництва та сучасних техно

логій м Житомир проживає в м Житомирі безпартійний Самовисування

Гарбуз

Володимир

Степанович

року народження юрист магістр державного управління головний спеціаліст юридично

го управління Кабінету М іністрів України проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Дегліс

Микола

Іванович

року народження економіст директор виконавчої дирекції Житомирського обласного

відділення Ф онду соціального страхування України проживає в м Житомирі безпартійний

Самовисування

Дехтієвський

Вячеслав

Миколайович

року народження інженер електрик директор просвітницько виробничого товариства

Десятина м Житомир проживає в м Житомирі член Демократичної партії У країни Вису

нуто виборчим блоком партій Блок Демократичних партій НЕП

Дехтяренко

Олександр

Миколайович

року народження викладач фізичної культури пастор церкви Заповіту Ісуса Христа

проживає в м Житомирі член Соціал демократичної партії У країни обєднаної Самовису

вання

Діденко

Володимир

Миколайович

року народження інженер механік заступник директора Житомирського професійно

технічного училища№ проживає в м Житомирі безпартійний Самовисування

Доманський

Анатолій

Іванович

року народження політолог перший секретар Житомирського обласного комітету Кому

ністичної партії України проживає в м Житомирі член Комуністичної партії України Вису

нуто Комуністичною партією України

Єхануров

Юрій

Іванович

року народження економіст голова Державного комітету України з питань розвитку

підприємництва проживає в м Києві член Народно демократичної партії Самовисування

Золотарьов

Євген

К остянтинович

року народження військовий інженер радіотехнік пенсіонер проживає в м Житомирі

член Конституційно демократичної партії Висунуто виборчим блоком партій СЛОн Соціа

льно ЛіберальнеОбєднання

Крючков

Олександр

Михайлович

року народження журналіст заступник головного редактора Житомирської державної

телерадіокомпанії проживає в м Житомирі безпартійний Самовисування

Куц

Григорій

Петрович

року народження інженер гідротехнік начальник Житомирського обласного управління

осушувальних систем проживає в м Житомирі член Партії Регіонального відродження Укра

їни Висунуто Партією Регіонального відродження України

Литвиненко

Марат

Миколайович

року народження інженер гідротехнік перший віце президент юридично видавничого

концерну Срібна Земля м Ужгород проживає в с Минаї Ужгородського району Закарпат

ської області безпартійний Самовисування

Лудіщев

ВалентинВалентинович

року народження інженер пенсіонер проживає в м Житомирі безпартійний Самовису

вання

Лясковський

Анатолій

Іванович

року народження лікар терапевт завідувач терапевтичного відділення поліклініки тери

торіального медичного обєднання № м Житомира проживає в м Житомирі безпартійний

Самовисування

Мозер

ГеоргійЕдуардович

року народження інженер електромеханік народний депутат України проживає в

м Києві безпартійний Самовисування

Палій

Анатолій

Романович

року народження економіст голова обласної координаційної ради Житомирської облас

ної організації Всеукраїнського об єднання Громада проживає в м Житомирі член Всеукра

їнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

П ясківська

Лілія

Миколаївна

року народження економіст спеціаліст першої категорії Житомирського обласного відділення

Фонду соціального захисту інвалідів проживає в м Житомирі член Партії Зелених України Вису

нутоПартією Зелених України



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Слабко

Георгій

Степанович

року народження інженер електрик старший майстер відкритого акціонерного товарист

ва Верстатуніверсалмаш м Житомир проживає в м Житомирі безпартійний Самовису

вання

Смаглій

Олександр

Феодосійович

року народження вчений агроном заступник начальника обласного управління сільсько

го господарства і продовольства Житомирської обласної державної адміністрації проживає в

м Житомирі член Аграрної партії У країни Висунуто Аграрною партією України

Сугоняко

ОлександрАнатолійович

року народження радіоінженер президент Асоціації українських банків проживає в

м Києві безпартійний Самовисування

Федотова

ЛюдмилаЛеонідівна

року народження вчитель філолог тимчасово не працює проживає в м Житомирі без

партійна Самовисування

Фітісов

Микола

Тимофійович

року народження радіотехнік генеральний директор товариства з обмеженою відповіда

льністю Ф АНТ ЛТД м Житомир проживає в м Житомирі член Партії захисників Вітчиз

ни Висунуто Партією захисників Вітчизни

Хомчук

Леонід

Михайлович

року народження інженер будівельник генеральний директор відкритого акціонерного

товариства Житомирголовпостач проживає в м Житомирі безпартійний Висунуто Соціа

лістичною партією України

Швидак

Олег

Михайлович

року народження педагог професор кафедри історії і політології Житомирського держа

вного педагогічного інституту проживає в м Житомирі безпартійний Самовисування

Яцкевич

ВолодимирМихайлович

року народження немає професії за освітою головний редактор обласної газети Ехо

проживає в м Житомирі безпартійний Самовисування

Беднарський

Олександр

Георгійович

року народження технік радіолокаційних пристроїв голова Житомирської міської орга

нізації Ліберальної партії У країни проживає в м Житомирі член Ліберальної партії У країни

Висунуто виборчим блоком партій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Зарудін

Олег

Вадимович

року народження вчитель директор Слобода Селецької загально освітньої школи сту

пеня Житомирського району Житомирської області проживає в м Житомирі член Українсь

кої партії справедливості Висунуто Українською партією справедливості

Радецький

Станіслав

Іванович

року народження вчений агроном економіст заступник генерального директора творчо

виробничого центру Олеся проживає в м Житомирі член Народно демократичної партії

Висунуто Народно демократичною партією

Сілін

Петро

Михайлович

року народження інженер технолог будівельник заступник голови Житомирського обла

сного комітету профспілки працівників будівництва та промисловості будівельних матеріалів

проживає в м Житомирі член Комуністичної партії У країни Самовисування

Філіпов

Валерій

Михайлович

року народження інженер електрик начальник територіального управління Держнагля

дуохоронпраці по Житомирській області проживає в м Житомирі безпартійний Самовису

вання

Житомирська область Виборчийокруг№

Василюк

Віктор

Георгійович

року народження інженер механік директор Бердичівського спеціального професійно

технічного училища№ проживає в м Бердичеві Житомирської області член Всеукраїнського

об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Гапчук

Микола

Миколайович

року народження вчитель голова правління товариства з обмеженою відповідальністю

Мрія проживає в м Бердичеві Житомирської області безпартійний Самовисування

Ковалко

МихайлоПетрович

року народження гірничий інженер народний депутат України проживає в м Києві

член Народно демократичної партії Самовисування

Коломієць

Володимир

Іванович

року народження юрист помічник прокурора Житомирської природоохоронної міжра

йонної прокуратури проживає в смт Володимир Волинському Житомирської області безпар

тійний Самовисування

Коляда

Володимир Іванович

року народження юрист прокурор відділу підготовки кадрів Генеральної прокуратури

України проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Медведчук

Валентин

Наумович

року народження інженер механік президент корпорації АМАСКО проживає в

м Бердичеві Житомирської області член Демократичної партії У країни Самовисування

Рись

Василь

Григорович

року народження викладач політології та права асистент кафедри економіки і права

Українського державного університету харчових технологій проживає в с Озадівці Бердичів

ського району Житомирської області член Партії Зелених України Висунуто Партією Зеле

них України

Семенюк

ВалентинаПетрівна

року народження економіст народний депутат України проживає в м Києві член Соціа

лістичної партія України Самовисування

Сергійчук

Володимир

Іванович

року народження журналіст економіст організатор професор Київського державного

університету ім Т Г Ш евченка проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Сітницький

Григорій

Павлович

року народження юрист головний спеціаліст відділу з питань правоохоронних органів і

боротьби зі злочинністю Кабінету М іністрів України проживає в м Києві безпартійний Са

мовисування

Сухораба

Василь

Петрович

року народження інженер механік голова Бердичівської районної державної адміністра

ції Житомирської області проживає в м Бердичеві Житомирської області безпартійний Са

мовисування

Тарасюк

Віктор

Леонідович

року народження юрист начальник Брусилівського районного відділення управління Мініс

терствавнутрішніх справ України в Житомирської області проживає в смт Брусилові Житомирсь

кої області безпартійний Самовисування

Шаповал

АнатолійАнатолійович

року народження юрист аспірант проживає в м Бердичеві Житомирської області безпа

ртійний Самовисування

Ящук

Василь

Якимович

року народження зоотехнік голова правління колективного сільськогосподарського під

приємства Паволоч проживає в с Паволоч Попільнянського району Житомирської області

безпартійний Самовисування



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Громік

Леонід

Семенович

року народження інженер електрик директор Житомирського приватного підприємства

Гарант плюс по ремонту легкових автомобілів проживає в м Житомирі член Ліберальної

партії У країни Висунуто виборчим блоком партій Партія праці та Ліберальна партія

РАЗОМ

Житомирська область Виборчийокруг№

Бовсунівський

Микола

Павлович

року народження юрист пенсіонер проживає в смт Лугини Житомирської області член

Конституційно демократичної партії Висунуто виборчим блоком партій СЛОн Соціально

ЛіберальнеОб єднання

Зайчук

Василь

Васильович

року народження агроном економіст психолог головаНародницької районної державної

адміністрації проживає в смт Народичі Житомирської області безпартійний Самовисування

Зоря

Аркадій

Євдокимович

року народження економіст вчений агроном перший заступник голови Житомирської

обласної державної адміністрації проживає в м Житомирі член Аграрної партії України Ви

сунуто Аграрною партією України

Литвинчук

Олексій

Григорович

року народження інженер диспетчер Коростенських електромереж проживає в

м Житомирі член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Мудрак

Анатолій

Васильович

року народження агроном завідуючий сектором інституту сільського господарства По

лісся України проживає в м Коростені Житомирської області член Всеукраїнського

об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Олійник

БорисСтепанович

року народження інженер начальник Південно західної залізниці проживає в м Києві

безпартійний Самовисування

Олійник

Сергій

Олексійович

року народження інженер директор агропромислової фірми Таурус проживає в

м Києві безпартійний Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Пашинський

Сергій

Володимирович

року народження вчитель історії президент закритого акціонерного товариства Торго

вий дім банку Україна проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Шага

АнатолійМиколайович

року народження юрист приватний нотаріус проживає в м Овручі Житомирської облас

ті безпартійний Самовисування

Ярошевська

Людмила

Дмитрівна

року народження механік економіст приватний юрист проживає в м Коростені Жито

мирської області член Конгресу Українських націоналістів Висунуто виборчим блоком партій

Національний фронт

Яценко

Володимир

Михайлович

року народження інженер механік народний депутат України проживає в м Києві член

Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною партією України

Бондарчук

Володимир

К узьмич

року народження вихователь політпрацівник інженер зміни Бердичівського управління

водопостачання проживає в м Житомирі член Партії захисників Вітчизни Висунуто Партією

захисників Вітчизни

Житомирська область Виборчийокруг№

Бабич

Сергій

Олексійович

року народження немає професії за освітою тимчасово не працює проживає в

м Житомирі член Конгресу Українських Націоналістів Висунуто виборчим блоком партій

Національний фронт

Горбатюк

МиколаДмитрович

року народження зооінженер народний депутат України проживає в м Києві член Аг

рарної партії України Самовисування

Гузь

ПетроМиколайович

року народження економіст непрацює проживає в смт Баранівці Житомирської області

безпартійний Самовисування

Кравець

Володимир

Олексійович

року народження юрист прокурор відділу нагляду задотриманням законів спеціальними

підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю проживає в м Новоград Волинському

Житомирської області безпартійний Самовисування

Матвієнко

Ніна

Митрофанівна

року народження філолог співачка камерного оркестру Київська камерата проживає в

м Києві член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Михалюк

Василь

Петрович

року народження економіст керуючий Баранівським відділенням банку Україна про

живає в смт Баранівці Житомирської області безпартійний Самовисування

Момотюк

Микола

Маркович

року народження вчений агроном голова правління агрофірми Маяк проживає в

с Теснівці Новоград Волинського району Житомирської області член Аграрної партії У краї

ни Висунуто Аграрною партією України

Ринка

Анатолій

Андрійович

року народження інженер хімік технолог заступник М іністраз надзвичайних ситуацій та

ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи проживає в м Києві безпартійний Самови

сування

Спіженко

Юрій

Прокопович

року народження лікар народний депутат України голова Державного комітету з меди

чної тамікробіологічної промисловості проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Стрільчук

Анатолій

Павлович

року народження журналіст головний редактор газети Слово Полісся проживає в

смтБаранівці Житомирської області член Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною

партією України

Ходаківський

Євген

Іванович

року народження економіст завідуючий відділом економіки науково дослідного інститу

ту сільського господарства Полісся України проживає в м Коростені Житомирської області

член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Грома

да

Чудовський

Валерій

Аркадійович

року народження інженер радіотехнік голова Житомирської регіональної організації

Ліберальної партії У країни проживає в м Житомирі член Ліберальної партії У країни Вису

нуто виборчим блоком партій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Шалухін

Віктор

Андрійович

року народження економіст голова правління Новоград Волинського районного споживчого

товариства проживає в м Новоград Волинську Житомирської області член Партії Зелених Украї

ни ВисунутоПартією Зелених України

Загривий

Володимир

Іванович

року народження економіст політолог Новоград Волинський міський голова проживає

в м Новоград Волинську Житомирської області безпартійний Самовисування

Житомирська область Виборчийокруг№

Баранівський

Олександр

Петрович

року народження вчений агроном спеціальний кореспондент газети Правда України

проживає в м Житомирі член Соціалістичної партії У країни Висунуто Соціалістичною парті

єю України

Бовсунівський

Іван

Павлович

року народження економіст голова правління колективного сільського підприємства

Дружба Черняхівського району Житомирської області проживає в с Видиборі Черняхівсь

кого району Житомирської області член Всеукраїнського об єднання Громада Самовису

вання

Данильчук

Микола

Петрович

року народження інженер технолог старший науковий співробітник викладач Жито

мирського інженерно технологічного інституту проживає в м Житомирі член Соціал

демократичної партії У країни Самовисування

Довгий

Станіслав

Олексійович

року народження інженер механік директор Українського інституту досліджень навко

лишнього середовища і ресурсів при РНБОУ проживає в м Києві безпартійний Самовису

вання

Єлісеєв

Анатолій

Петрович

року народження інженер механік головаправління відкритого акціонерного товариства

Райагрохім проживає в м Радомишлі Житомирської області член Всеукраїнського

об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Журавський

Віталій

Станіславович

року народження журналіст політолог проректор Українсько фінського інституту мене

джменту і бізнесу Голова Християнсько демократичної партії У країни проживає в м Києві

Висунуто Християнсько демократичною партією України

Збітнєв

Юрій

Іванович

року народження лікар реаніматолог юрист Президент Київської міжнародної фондової

біржі проживає в м Києві член Соціал демократичної партії України об єднаної Самовису

вання

Знаменський

АндрійВолодимирович

року народження лікар віце президент з медико соціальних питань АТ Екорамбурс

Україна проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Іванова

Світлана

Олексіївна

року народження викладач хімії біології директор Ворсівської загальноосвітньої школи

І І І ступенів Малинського району Житомирської області проживає в м Малині Житомирської

області член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністичною партією України

Комарчук

ВасильПавлович

року народження юрист заступник Центрально Українського транспортного прокурора

проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Костюченко

Микола

Семенович

року народження економіст аудитор директор аудиторської фірми Тетерів проживає в

м Житомирі член Української селянської демократичної партії Самовисування

Кравчук

Микола

Васильович

року народження фізик науковий співробітник Інституту математики Національної

Академії наук України проживає в м Києві член Комуністичної партії У країни Самовису

вання

Онищенко

Іван Григорович

року народження лісівник директор Коростишівського державного лісового господарст

ва проживає в м Коростишеві Житомирської області безпартійний Самовисування

Оніщук

МиколаВасильович

року народження юрист заступник голови спілки юристів України проживає в м Києві

безпартійний Самовисування

Панченко

Віталій

Іванович

року народження інженер механік тимчасово не працює проживає в м Житомирі член

Конгресу Українських Націоналістів Висунуто виборчим блоком партій Національний

фронт

Піонтківський

Іван

Миколайович

року народження вчений агроном інспектор Черняхівської екологічної інспекції прожи

ває в смт Черняхів Житомирської області безпартійний Висунуто виборчим блоком партій

СЛОн Соціально ЛіберальнеОб єднання

Платонов

СергійМиколайович

року народження інженер механік голова правління акціонерного товариства Петроім

пекс проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Полянчич

Михайло

Михайлович

року народження економіст заступник голови державної акціонерної компанії Хліб

України проживає в м Києві член Аграрної партії України Висунуто Аграрною партією

України

Стрільчук

Анатолій

Павлович

року народження лікар психіатр лікар психіатр Малинського районного територіального

медичного обєднання проживає в м Малині Житомирської області член Народного Руху України

ВисунутоНароднимРухомУкраїни

Терентюк

Олександр

Миколайович

року народження викладач генеральний директор творчо виробничого центру Олеся

проживає в м Житомирі член Народно демократичної партії Висунуто Народно

демократичною партією

Якименко

Микола

Євгенович

року народження товарознавець директор ВТП Норд сервіс проживає в

смт Черняхові Житомирської області член Партії праці Висунуто виборчим блоком партій

Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Кобилінський

Сергій

Володимирович

року народження акушер гінеколог головний лікар Коростишівського територіального

медичного обєднання проживає в м Коростишеві безпартійний Висунуто Партією Зелених

України

Косарчук

ВікторПетрович

року народження журналіст головний редактор газети Україна аграрна проживає в

м Києві безпартійний Самовисування

Полях

Віталій

Іванович

року народження викладач головний консультант інспектор управління організаційної

роботи та кадрової політики Адміністрації Президента України проживає в м Києві член

Аграрної партії У країни Самовисування

Житомирська область Виборчийокруг№



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Бернацький

Анатолій

Олексійович

року народження вчений агроном голова правління колективного сільськогосподарського

підприємстваім Т Г Шевченка проживає в с Андріївці Червоноармійського району Житомирської

області безпартійний Самовисування

Близнюк

Михайло

Михайлович

року народження інженер електронної техніки заступник директора виробничо

комерційної фірми Едванс проживає в м Києві член Партії Регіонального відродження

України Висунуто Партією Регіонального відродження України

Горбунов

Віталій

Володимирович

року народження інженер механік начальник відділу обєднання Поліссяспирт про

живає в м Житомирі член Партії М іжрегіональний блок реформ Висунуто виборчим бло

ком партій СЛОн Соціально ЛіберальнеОб єднання

Дацюк

Василь

Лаврентійович

року народження працівник клубу директор Миропільського клубу радистів проживає в

с Мирополі Дзержинського району Житомирської області безпартійний Висунуто виборчим

блоком партій Блок Демократичних партій НЕП

Демчук

Петро

Павлович

року народження вчитель фізичної культури і спорту директор ради директорів з зовні

шньоекономічних відносин ВТП Житомир проживає в м Житомирі член Всеукраїнського

об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Коломійчук

Олександр

Вільямович

року народження радіоінженер директор Житомирського обласного бюро з ліцензування

автомобільних перевезень проживає в м Житомирі член Соціал демократичної партії У краї

ни об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Коструба

ІванФедорович

року народження економіст народний депутат України проживає в м Житомирі безпар

тійний Самовисування

Міняйло

Валентин

Павлович

року народження вчитель української мови та літератури голова Спілки молоді Жито

мирщини проживає в м Житомирі член Комуністичної партії України Висунуто Комуністи

чною партією України

Мозгових

Людмила

Іванівна

року народження вчитель російської мови директор Новогуйвінської середньої школи

проживає в смт НовогуйвінськеЖитомирської область член Партії Зелених України Висуну

то Партією Зелених України

Мосійчук

СергійОлександрович

року народження зооінженер народний депутат України проживає в м Києві член Аг

рарної партії України Самовисування

Москальчук

Микола

Іванович

року народження вчений агроном старший науковий співробітник Інституту сільського

господарства Полісся Української академії аграрних наук проживає в м Житомирі член

Української К онсервативної Республіканської партії Висунуто виборчим блоком партій На

ціональний фронт

Развадовський

Віктор

Йосипович

року народження юрист заступник начальника головного управління податкової міліції

Державної податкової адміністрації У країни проживає в м Києві безпартійний Самовису

вання

Ткачук

ПавлоМиколайович

року народження юрист голова правозахисного товариства Ювента проживає в

м Києві безпартійний Самовисування

Швидкий

Микола

Іванович

року народження інженер геолог директор закритого акціонерного товариства Жито

мирбудрозвідування проживає в м Житомирі член Ліберальної партії У країни Висунуто

виборчим блоком партій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Шевчук

Анатолій

Федорович

року народження інженер механік начальник дільниці заводу Верстатуніверсалмаш депутат

Житомирської обласної ради заступник голови обласної організації Народного Руху України про

живаєвм Житомирі член НародногоРуху України ВисунутоНароднимРухомУкраїни

Лукасевич

Володимир

Цезарович

року народження агроном меліоратор голова колективного сільськогосподарського під

приємства Світанок проживає в смт Чуднові Житомирської області член Аграрної партії

У країни Висунуто Аграрною партією України

Закарпатська область Виборчийокруг№

Бараннік

Наталія

Павлівна

року народження інженер економіст начальник Управління прямих і непрямих податків

Державної податкової адміністрації в Закарпатській області проживає в м Ужгороді член

Партії Регіонального відродження України Висунуто Партією Регіонального відродження

України

Баранчик

Іван

Іванович

року народження вчений агроном голова колективного сільськогосподарського підпри

ємства ім Горького проживає в с Сторожниці Ужгородського району Закарпатської області

член Селянської партії України Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії України та

Селянської партії У країни Заправду занарод заУкраїну

Бедь

Володимир

Васильович

року народження інженер механік віце президент юридично видавничого концерну

Срібна Земля проживає в с Сторожницях Ужгородського району Закарпатської області

безпартійний Висунуто Християнсько демократичною партією України

Берец

Іван

Іванович

року народження журналіст керівник Західного бюро товариства з обмеженою відпові

дальністю газети Столиця головний редактор газети Закарпаття Реформи і Порядок

проживає в м Ужгороді член Партії Реформи і порядок Висунуто Партією Реформи і

порядок

Бойчук

Надія

Іванівна

року народження інженер інженер спеціального конструкторського бюро засобів аналі

тичної техніки м Ужгород проживає в м Ужгороді член Комуністичної партії У країни Вису

нуто Комуністичною партією України

Бурак

Микола

Ілліч

року народження технолог деревообробки генеральний директор виробничо комерційної

корпорації Редія проживає в м Ужгороді безпартійний Самовисування

Кривцов

ОлександрПетрович

року народження медик директор малого підприємства Славута проживає в

м Ужгороді безпартійний Самовисування

Орос

Олександр

Михайлович

року народження інженер будівельник пенсіонер голова Закарпатської обласної органі

зації Української Консервативної Республіканської партії проживає в м Ужгороді член Укра

їнської Консервативної Республіканської партії Самовисування

Піпаш

Володимир

Васильович

року народження вчитель історії редактор газети Карпатський голос проживає в

м Ужгороді член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Федака

Павло

Михайлович

року народження історик заступник директора по науковій роботі Закарпатського обла

сного краєзнавчого музею проживає в м Ужгороді Закарпатської області безпартійний Вису

нуто виборчим блоком партій Національний фронт

Чорба

ПетроПетрович

року народження юрист приватний юрист проживає в смт Перечин Закарпатської обла

сті безпартійний Самовисування

Шуфрич

Нестор

Іванович

року народження історик президент спільного підприємства Вест Контрейд проживає

в м Ужгороді член Соціал демократичної партії У країни обєднаної Висунуто Соціал

демократичною партією України об єднаною

Ратушняк

СергійМиколайович

року народження інженер механік Ужгородський міський голова проживає в

м Ужгороді безпартійний Самовисування

Слободянюк

СергійМиколайович

року народження юрист народний депутат України проживає в м Ужгороді член Укра

їнської партії справедливості Самовисування

Шуфрич

Едуард

Золтанович

року народження немає професії за освітою тимчасово не працює проживає в с Бедевлі

Тячівського району Закарпатської області член Української Національної Асамблеї Самови

сування

Закарпатська область Виборчийокруг№

Адам

Аладар

Євгенович

року народження студент голова Закарпатського циганського культурно просвітнього

товариства Романі Яг проживає в м Ужгороді безпартійний Самовисування

Грабар

Іван

Васильович

року народження інженер будівельник начальник будівельно монтажної дільниці відк

ритого акціонерного товариства БУ м Нетішин проживає в м Бердичеві Житомирської

області член Партії Реформи і порядок Висунуто Партією Реформи і порядок

Ільтьо

Марія

Антонівна

року народження економісти директор малого приватного підприємства Полі прожи

ває в м Мукачеві Закарпатської області член Народно демократичної партії У країни Висуну

то Народно демократичною партією

Коцило

Олександр

Іванович

року народження інженер конструктор тимчасово не працює проживає в м Мукачеві

Закарпатської області член Соціалістичної партії У країни Висунуто виборчим блоком Соціа

лістичної партії України таСелянської партії України Заправду занарод заУкраїну

Крись

Остап

Павлович

року народження вчитель заступник директора з науково виробничої роботи гірсько

карпатської дослідної станції проживає в с Н Ворота Воловецького району Закарпатської

області член Аграрної партії У країни Висунуто Аграрною партією України

Куруц

Володимир

Ілліч

року народження фізик вчитель фізики вчитель фізики Кольчинської загальноосвітньої

школи ступенів проживає в с Кольчині Мукачівського району Закарпатської області член

Конгресу Українських Націоналістів Висунуто виборчим блоком партій Національний

фронт

Суркіс

Григорій

Михайлович

року народження інженер механік президент акціонерного товариства Ф утбольний

клуб Динамо Київ проживає в м Києві член Соціал демократичної партії України

об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Улинець

Василь

Георгійович

року народження інженер механік народний депутат України проживає в м Києві член

Партії Регіонального відродження України Висунуто Партією Регіонального відродження

України

Хайнас

Олександр

Васильович

року народження економіст директор Мукачівського районного вузлапоштового зв язку

проживає в м Мукачеві Закарпатської області безпартійний Самовисування

Химинець

Василь

Васильович

року народження фізик викладач фізики завідувач кафедри Закарпатського інституту

методики навчання і виховання підвищення кваліфікації педагогічних кадрів проживає в

м Ужгороді член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністичною партією України

Беца

Іван

Іванович

року народження історик філософ голова Мукачівського міського районного осередку гро

мадської організації Нове Закарпаття проживає в с Скотарському Воловецького району Закар

патської області член Всеукраїнського обєднання Громада Висунуто Всеукраїнським

обєднанням Громада

Волосенко

Віктор

Іванович

року народження адвокат адвокат адвокатської контори Волосенко і сини проживає в

м Мукачеві Закарпатської області член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом

України

Ковбаско

Василь

Васильович

року народження філолог директор Мукачівського спеціального професійно технічного

училища№ проживає в м Мукачеві Закарпатської області безпартійний Самовисування

Радиш

Ігор

Петрович

року народження інженер електронної техніки директор товариства з обмеженою відпо

відальністю Елтрейд ЛТД проживає в м Мукачеві Закарпатської області член Християнсь

ко демократичної партії України Висунуто Християнсько демократичною партією України

Цигак

Василь

Станіславович

року народження історик директор Мукачівського історичного музею проживає в

м Мукачеві Закарпатської області член Демократичної партії України Висунуто Демократи

чною партією України

Цьома

Юрій

Андрійович

року народження філолог пенсіонер проживає в с ГорондаМукачівського району Зака

рпатської області безпартійний Самовисування

Закарпатська область Виборчийокруг№

Бізіля

Ольга

Василівна

року народження фельдшер лаборант помічник епідеміолога Берегівської районної дер

жавної санітарно епідеміологічної служби проживає в м Береговому Закарпатської області

член Соціалістичної партії України Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії У країни

таСелянської партії У країни Заправду занарод заУкраїну

Буришин

Федір

Іванович

року народження лікар травматолог заступник головного лікаря Хустської центральної

районної лікарні помічник консультант народного депутат України проживає в м Хусті Уж

городської області член Партії Реформи і порядок Висунуто Партією Реформи і порядок



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Варга

Лайош

Шамуїлович

року народження лікар головний лікар Ужгородської центральної районної лікарні

м Чоп проживає в с Сторожницях Ужгородського району Закарпатської області безпартій

ний Самовисування

Гецко

Петро

Іванович

року народження інженер системотехнік голова координаційної ради всеукраїнського

об єднання Громада в Закарпатській області проживає в м Ужгороді член Всеукраїнського

об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Горба

Михайло

Іванович

року народження вчений агроном директор комерційно виробничого підприємства Аг

ромолоко проживає в с Вишкові Хустського району Закарпатської області член Народно

демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією

Думнич

Василь

Михайлович

року народження агроном голова правління радгоспу Перемога Тячівського району

проживає в с Лази Тячівського району Закарпатської області безпартійний Самовисування

Ковач

Микола

Миколайович

року народження політолог історик голова товариства угорської культури Закарпаття

проживає в с Сюрте Ужгородського району Закарпатської області безпартійний Самовису

вання

Кузів

Ярослав

Михайлович

року народження юрист юрисконсульт Тячівського відділення акціонерної компанії

Агропромбанк Україна проживає в м Тячеві Закарпатської області член Аграрної партії

У країни Самовисування

Ладижець

Олесь

Володимирович

року народження вчитель історії головний редактор обласної газети Срібна Земля

проживає в м Ужгороді Закарпатської області член Християнсько демократичної партії Укра

їни Висунуто Християнсько демократичною партією України

Маліборська

Едіта

Юліївна

року народження викладач математики загальноосвітньої І І І ступеня школи №

м Берегово проживає в м Береговому Закарпатської області безпартійна Самовисування

Моцяк

Василь

Михайлович

року народження інженер землевпорядник проектно вишукувального кооперативу Аб

рис проживає в м Берегові Закарпатської області безпартійний Самовисування

Разгулов

Валерій

Михайлович

року народження економіст редактор приватної газети Карпатська панорама прожи

ває в м Берегові Берегівського району Закарпатської області безпартійний Самовисування

Рішко

Іван

Миколайович

року народження ветеринарний лікар тимчасово не працює проживає в с Затишному

Берегівського району Закарпатської області безпартійний Самовисування

Сабо

Бейло

Тівадорович

року народження технолог винороб електрик відкритого акціонерного товариства

АТП проживає в м Береговому Закарпатської області член Комуністичної партії

У країни Висунуто Комуністичною партією України

Савчур

Федір

Федорович

року народження викладач математики підприємець голова Берегівської районної орга

нізації Народного Руху України проживає в м Береговому Закарпатської області член На

родного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Товт

МихайлоМихайлович

року народження інженер будівельник народний депутат України проживає в

м Ужгороді безпартійний Самовисування

Герич

Петро

Васильович

року народження вчитель директор оптово роздрібного плодоовочевого комбінату Ти

са проживає в м Тячеві Закарпатської області безпартійний Самовисування

Євчак

Іван

Павлович

року народження економіст голова колгоспу ім К ірова Виноградівського району про

живає в с Чепі Виноградівського району Закарпатської області член Аграрної партії У країни

Висунуто Аграрною партією України

Закарпатська область Виборчийокруг№

Буришин

Василь

Петрович

року народження військовослужбовець заступник директоратоваристваз обмеженою відпові

дальністю Роман і Роман проживає в м Ужгороді член Комуністичної партії України Висунуто

Комуністичною партією України

Гриниха

Ігор

Григорович

року народження економіст генеральний директор українсько польського спільного

підприємства РЕМ м Львів проживає в м Львові член Української Республіканської партії

Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Медведчук

Віктор

Володимирович

року народження юрист правознавець народний депутат України президент Спілки

адвокатів України проживає в м Києві член Соціал демократичної партії України

об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Боклаганич

Наталія

Антонівна

року народження інженер конструктор заступник директора Хустського філіалу юридичної

фірми Київ Хуст проживає в м Хусті Закарпатської області член Партії Реформи і порядок

ВисунутоПартією Реформи і порядок

Іванчо

Іван

Іванович

року народження лікар педіатр підприємець проживає в с Осій Іршавського району

Закарпатської області член Соціалістичної партії У країни Висунуто виборчим блоком Соціа

лістичної партії України таСелянської партії України Заправду занарод заУкраїну

Марушинець

Василь

Іванович

року народження вчитель німецької мови та літератури слухач другого курсу Диплома

тичної академії України при М іністерстві закордонних справ України проживає в м Іршаві

Закарпатської області член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Ремета

Михайло

Дмитрович

року народження вчений агроном генеральний директор Закарпатської обласної асоціа

ції Агрокомплекс проживає в с Ракошині Мукачівського району Закарпатської області

член Аграрної партії України Висунуто Аграрною партією України

Сидор

ДмитроДмитрович

року народження настоятель православного собору проживає в м Ужгороді безпартій

ний Самовисування

Закарпатська область Виборчийокруг№



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Андрусяк

Ярослав

Григорович

року народження інженер технолог лісової промисловості голова Закарпатського облас

ного комітету профспілки працівників лісових галузей проживає в м Ужгороді член Соціал

демократичної партії України об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України

об єднаною

Бедь

Віктор

Васильович

року народження юрист президент юридично видавничого концерну Срібна Земля

проживає в м Ужгороді безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Національний

фронт

Беля

Олександр

Йосипович

року народження священик секретар Єпархіального Управління Хустсько

Виноградівської Єпархії У країнської Православної Церкви проживає в м Хусті Закарпатської

області безпартійний Самовисування

Борисенко

Теодор

Ілліч

року народження інженер механік з деревообробки керівник Хустського відділення

Промінвестбанку проживає в м Хусті Закарпатської області член Партії національно

економічного розвитку України Самовисування

Буковський

Іван

Васильович

року народження викладач суспільних наук заступник начальника Військового інститу

ту при Державному університеті Львівська політехніка проживає в м Львові безпартійний

Самовисування

Грабар

Микола

Федорович

року народження юрист економіст народний депутат України проживає в м Києві член

Партії Реформи і порядок Висунуто Партією Реформи і порядок

Джанда

Михайло

Михайлович

року народження юрист товариства з обмеженою відповідальністю фірми Олена про

живає в м Хусті Закарпатської області член Народного Руху України Самовисування

Жердицький

ВікторЮстимович

року народження економіст голова ради акціонерів акціонерного товариства Градо

банк проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Кузьо

Василь

Іванович

року народження юрист правознавець начальник відділу прокуратури Закарпатської

області проживає в м Хусті Закарпатської області безпартійний Самовисування

Куцин

Олег

Іванович

року народження інженер електрик майстер Тячівського заводу Зеніт Голова Закар

патської обласної організації Всеукраїнського політичного об єднання Державна самостій

ність України проживає в м Тячеві Закарпатської області член Всеукраїнського політичного

об єднання Державна самостійність України Висунуто виборчим блоком партій Менше

слів

Лях

Іван

Степанович

року народження юрист завідувач юридичного відділу Хустської районної державної

адміністрації Закарпатської області проживає в м Хусті Закарпатської області член Демокра

тичної партії України Висунуто виборчим блоком партій Блок Демократичних партій

НЕП

Маркуш

Марія

Андріївна

року народження адвокат голова правління асоціації адвокатів Тячівського району про

живає в м Тячеві Закарпатської області член Комуністичної партії України Висунуто Кому

ністичною партією України

Плиска

МихайлоМихайлович

року народження агроном етмолог декан факультету захисту рослин проживає в

м Києві безпартійний Самовисування

Попенко

Сергій

Григорович

року народження економіст директор спільного підприємства Озон проживає в

м Ужгороді член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським

об єднанням Громада

Попович

ПанькоВасильович

року народження інженер пенсіонер проживає в м Івано Ф ранківську безпартійний

Самовисування

Розман

Володимир

Афанасійович

року народження економіст директор відкритого акціонерного товариства Тячівський

комбінат хлібопродуктів проживає в м Тячеві Закарпатської області член Народно

демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією

Ухаль

Арзен

Михайлович

року народження вчитель викладач спеціальних дисциплін декан факультету права і

міжнародних відносин Ужгородського державного інституту інформатики економіки і права

проживає в м Ужгороді член Селянської партії У країни Висунуто виборчим блоком Соціалі

стичної партії У країни таСелянської партії У країни Заправду занарод заУкраїну

Цугорка

ВасильІванович

року народження економіст праці пенсіонер проживає в м Ужгороді член Комуністич

ної партії У країни Самовисування

Юрченко

ВалерійВолодимирович

року народження журналіст викладач голова правління телерадіомовної компанії

СК ІФ проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Габор

Іван

Іванович

року народження викладач історії та суспільствознавства директор товариства з обмеже

ною відповідальністю Олена проживає в смт Дубовому Тячівського району Закарпатської

області безпартійний Самовисування

Данча

Михайло

Дмитрович

року народження ветеринарний лікар народний депутат України директор радгоспу

заводу Ужгородський проживає в м Києві безпартійний Висунуто Партією Регіонального

відродження України

Мішко

Іван

Іванович

року народження викладач завідувач відділу культури Хустської районної державної адмініст

рації Закарпатської області депутат Закарпатської обласної організації Народного Руху України

проживає в м Хусті Закарпатської області член Народного Руху України Висунуто Народним

РухомУкраїни

Федурця

Іван

Юрійович

року народження інженер лісового господарства начальник Закарпатського обласного

управління лісового господарства проживає в м Ужгороді член Аграрної партії У країни Ви

сунуто Аграрною партією України

Хмєлєвцов

Володимир

Вікторович

року народження технік технолог підприємець проживає в м Ужгороді безпартійний

Висунуто Християнсько демократичною партією України

Запорізька область Виборчийокруг№

Бабурін

Олексій

Васильович

року народження інженер хімік начальник управління матеріально технічного поста

чання відкритого акціонерного товариства АвтоЗАЗ проживає в м Запоріжжі член Комуні

стичної партії У країни Висунуто Комуністичною партією України



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Білокопитов

БорисСеменович

року народження немає професії за освітою помічник консультанта народного депутата

України проживає в м Запоріжжі безпартійний Самовисування

Бірюк

Олександр Іванович

року народження інженер механік заступник директора Запорізької міської телефонної

мережі проживає в м Запоріжжі безпартійний Самовисування

Бочкарьов

Юрій Георгійович

року народження інженер електрик тимчасово не працює проживає в м Києві безпар

тійний Самовисування

Джаббаров

К арахан

Атахан огли

року народження немає професії за освітою тимчасово не працює проживає в

м Запоріжжі член Соціалістичної партії У країни Висунуто виборчим блоком Соціалістичної

партії У країни таСелянської партії У країни Заправду занарод заУкраїну

Дружков

ГеоргійАнатолійович

року народження товарознавець комерційний агент спільного підприємства Онтаріо

Січ проживає в м Запоріжжі безпартійний Самовисування

К аплій

Олег

Володимирович

року народження немає професії заосвітою директор товариства з обмеженою відповіда

льністю Дельта керівник корпорації Арсенал проживає в м Запоріжжі безпартійний

Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Кошлатий

Володимир

Петрович

року народження історик заступник директора адміністративно господарчої частини

учбового комплексу технічної освіти Комунарського району проживає в м Запоріжжі член

Демократичної партії У країни Висунуто виборчим блоком партій Блок Демократичних пар

тій НЕП

Кузенко

Володимир

Васильович

року народження інженер хімік технолог директор товариства з обмеженою відповіда

льністю Верже проживає в м Запоріжжі безпартійний Самовисування

Кузьменко

СергійЛеонідович

року народження інженер економіст народний депутат України проживає в

м Запоріжжі член Комуністичної партії У країни Самовисування

Кучерук

К атерина

Іванівна

року народження юрист завідувач кафедри цивільного права Запорізького інституту

державного і муніципального управління проживає в м Запоріжжі безпартійна Самовису

вання

Лебединець

Микола

Григорович

року народження лікар виконувач обов язків ректора та проректор по учбовій роботі

Запорізького державного медичного університету проживає в м Запоріжжі член Партії Хрис

тиянсько народний Союз Висунуто виборчим блоком партій Вперед Україно

Левадний

Михайло

Іванович

року народження економіст директор видавництва Велес проживає в м Запоріжжі

безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Надєєв

Ігор

Михайлович

року народження радіоінженер тимчасово не працює голова Запорізької обласної орга

нізації Української К онсервативної Республіканської партії м Запоріжжя проживає в

м Запоріжжі член Української Консервативної Республіканської партії Самовисування

Назаренко

Сергій

Миколайович

року народження інженер механік генеральний директор закритого акціонерного това

риства Регіон газ проживає в м Запоріжжі безпартійний Самовисування

Никифоров

Леонід

Іванович

року народження інженер металург тимчасово непрацює проживає в м Запоріжжі член

Прогресивної соціалістичної партії У країни Висунуто Прогресивною соціалістичною партією

України

Огаренко

Віктор

Миколайович

року народження інженер механік президент приватної багатопрофільної фірми Вік

тор ректор Запорізького інституту державного і муніципального управління проживає в

м Запоріжжі безпартійний Самовисування

Олійник

Олександр

Леонтійович

року народження історик заступник директора гімназії № проживає в м Запоріжжі

член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Першаков

Сергій

Михайлович

року народження юрист медик оперуповноважений в особливо важливих справах

Управління по боротьбі з організованою злочинністю М іністерства внутрішніх справ України

в Запорізькій області проживає в м Запоріжжі безпартійний Самовисування

Ревуненков

Віктор

Володимирович

року народження немає професії за освітою спеціаліст по маркетингу Запорізького авто

генного заводу проживає в м Запоріжжі член Партії Зелених України Висунуто Партією

Зелених України

Снігар

Іван

Олександрович

року народження викладач історії директор професійно технічного училища№ прожи

ває в м Запоріжжі безпартійний Самовисування

Сотников

Олександр

Миколайович

року народження економіст голова правління генеральний директор відкритого акціо

нерного товариства АвтоЗАЗ проживає в м Запоріжжі член Партії Реформи і порядок

Самовисування

Субботін

Анатолій

Іванович

року народження вчитель фізичного виховання електрогазозварювальник Запорізького

заводу скловиробів і зварювальних флюсів проживає в м Запоріжжі член Ліберально

демократичної партії України Висунуто виборчим блоком партій Європейський вибір Украї

ни

Шумейко

Олександр

Вікторович

року народження інженер механік контролер служби безпеки відкритого акціонерного

товариства Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат проживає в м Запоріжжі член

Партії праці Висунуто виборчим блоком партій Партія праці та Ліберальна партія

РАЗОМ

Коваль

Олександр

Анатолійович

року народження інженер електронної техніки заступник директора товариства з обме

женою відповідальністю Вікторія ЛТД проживає в м Запоріжжі безпартійний Самовису

вання

Мірошниченко

Юрій

Полікарпович

року народження інженер механік директор регіонального спецавтоцентру заступник

генерального директора АвтоЗАЗсервіс проживає в м Запоріжжі безпартійний Самовису

вання

Запорізька область Виборчийокруг№

Баулін

Павло

Борисович

року народження інженер механік кореспондент газети Наш город проживає в

м Запоріжжі безпартійний Висунуто Комуністичною партією України



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Гапоненко

Геннадій

Іванович

року народження інженер механік з машинобудування заступник голови Запорізької

обласної ради професійних спілок проживає в м Запоріжжі безпартійний Самовисування

Єрохов

Ігор

Васильович

року народження інженер механік доцент Запорізької державної інженерної академії

проживає в м Запоріжжі член Соціалістичної партії У країни Висунуто виборчим блоком

Соціалістичної партії України таСелянської партії У країни Заправду занарод заУкраїну

К алиняк

Михайло

Федорович

року народження інженер технолог начальник цеху відкритого акціонерного товариства

Запоріжтрансформатор заступник голови Запорізької обласної організації Народного Руху

України проживає в м Запоріжжі член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом

України

Кошля

Володимир

Іванович

року народження лікар завідувач кафедри сімейної медицини Запорізького інституту

удосконалення лікарів проживає в м Запоріжжі безпартійний Висунуто Всеукраїнським

об єднанням Громада

Кужель

Олександра

Володимирівна

року народження інженер металург інженер економіст народний депутат України за

ступник голови Комітету з економічної політики та управління народним господарством про

живає в м Києві безпартійна Самовисування

Левадний

Віктор Іванович

року народження інженер механік редактор газети Мрія проживає в м Токмаку Запо

різької області безпартійний Самовисування

Лукашенко

Віталій

Миколайович

року народження інженер економіст тимчасово не працює проживає в м Запоріжжі

член Прогресивної соціалістичної партії У країни Висунуто Прогресивною соціалістичною

партією України

Огородова

Тамара

Миколаївна

року народження радіотехнік спеціаліст першої категорії управління по соціальному

захисту населення міської ради проживає в м Запоріжжі безпартійна Самовисування

Потапова

Лариса

Володимирівна

року народження вчитель російської мови та літератури методист з виховної роботи

науково методичного центру міського управління освіти проживає в м Запоріжжі безпартій

на Самовисування

Світлицький

Анатолій

Анатолійович

року народження інженер електрик перший заступник голови правління відкритого

акціонерного товариства Автотехсоюз проживає в м Запоріжжі член Соціал демократичної

партії У країни об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Соболєв

Сергій

Владиславович

року народження вчитель історії юрист народний депутат України член Комітету Вер

ховної Ради України з питань правової політики та судово правової реформи проживає в

м Києві член Партії Реформи і порядок Висунуто Партією Реформи і порядок

Філатов

Павло

Євгенович

року народження економіст директор приватної виробничо комерційної фірми Па

велс проживає в м Запоріжжі член Ліберально демократичної партії У країни Висунуто

виборчим блоком партій Європейський вибір України

Черленюх

Володимир

Васильович

року народження технік механік голова правління закритого акціонерного товариства

Унергобудмонтаж проживає в м Запоріжжя безпартійний Самовисування

Трухманова

Людмила

Дмитрівна

року народження товарознавець голова Запорізького комітету солдатських матерів про

живає в м Запоріжжі член Соціал демократичної партії У країни об єднаної Самовисування

Запорізька область Виборчийокруг№

Андрюшечкін

Дмитро

Володимирович

року народження інженер електронної техніки консультант з економічних питань спіль

ного українсько чеського підприємства Комплекс проживає в м Запоріжжі безпартійний

Самовисування

Білоус

Людмила

Миколаївна

року народження інженер механік голова Запорізької обласної ради профспілки Солі

дарність проживає в м Запоріжжі безпартійна Самовисування

Гармашов

ГеоргійМиколайович

року народження юрист начальник управління юстиції в Запорізький області проживає

в м Запоріжжі безпартійний Самовисування

Гацько

Валерій

Петрович

року народження інженер будівельник директор фірми Крок проживає в

м Запоріжжі член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським

об єднанням Громада

Гащенко

Сергій

Васильович

року народження теолог заступник голови правління закритого акціонерного товариства

аграрно промислового підприємства Надія проживає в с Матвіївці Вільнянського району

Запорізької області безпартійний Самовисування

К арпенко

Валерія

Євгеніївна

року народження провізор голова правління обласного благодійного фонду Дитинст

во м Запоріжжя проживає в м Запоріжжі член Соціал демократичної партії України

об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

К ійко

Геннадій

Васильович

року народження інженер металург голова правління директор відкритого акціонерного

товариства Електрометалургійний завод Дніпроспецсталь проживає в м Запоріжжі член

Народно демократичної партії Самовисування

Костенко

Євген

Георгійович

року народження немає прфесії заосвітою оператор електронно обчислювальних машин

помічник консультант народних депутатів України за сумісництвом проживає в м Запоріжжі

безпартійний Самовисування

Крюков

Анатолій

Федорович

року народження концертний виконавець викладач по класу баянаЗапорізького держав

ного музичного училища ім П Майбороди проживає в м Запоріжжі член Української К онсе

рвативної Республіканської партії Самовисування

Купцов

Юрій

Анатолійович

року народження офіцер з вищою військовою освітою вйськовий комісар Орджонік і

дзевського району м Запоріжжя проживає в м Запоріжжі безпартійний Самовисування

Левченко

Михайло

Павлович

року народження інженер механік директор закритого акціонерного товариства Пром

будкомплект проживає в м Запоріжжі безпартійний Висунуто виборчим блоком партій

Блок Демократичних партій НЕП



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Литвиненко

Микола

Миколайович

року народження радіотехнік технолог інженер відкритого акціонерного товариства

Український графіт проживає в м Запоріжжі безпартійний Висунуто Прогресивною соціа

лістичною партією України

Мурсюкаєв

Равіл

Емінович

року народження вчитель історії та суспільствознавства директор торгового будинку

ТНП СІЧ ЛТД проживає в м Запоріжжі член Ліберально демократичної партії У країни

Висунуто виборчим блоком партій Європейський вибір України

Пальчевський

Сергій

Миколайович

року народження технік монтажник голова об єднаного профспілкового комітету асоціа

ції Запоріжметалургмонтаж проживає в м Запоріжжі безпартійний Самовисування

Педченко

Володимир

Олександрович

року народження лікар стоматолог головний лікар державного комунального підприємс

тва стоматологічної поліклініки № м Запоріжжя проживає в м Запоріжжі безпартійний Са

мовисування

Погрібняк

Микола

Анатолійович

року народження радіоінженер завідувач відділу реєстрації та єдиного реєстру виконко

му Запорізької міської ради проживає в м Запоріжжі член Народно демократичної партії

Висунуто Народно демократичною партією

Понеділко

Віктор

Іванович

року народження інженер механік народний депутат України проживає в м Києві член

Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною партією України

Савченко

СтаніславГеоргійович

року народження інженер механік приватний підприємець проживає в м Запоріжжі

безпартійний Самовисування

Фісоченко

Лариса

Іванівна

року народження інженер фізики напівпровідникових приладів керівник гуртка Запорі

зької міської станції юних технік ів голова Запорізької обласної організації Народного Руху

України член Центрального Проводу Народного Руху України проживає в м Запоріжжі член

Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Чудновський

Семен

Олександрович

року народження юрист генеральний директор товариства з обмеженою відповідальніс

тю Ф ірмаМономах проживає в м Запоріжжі член Партії М іжрегіональний блок реформ

Висунуто виборчим блоком партій СЛОн Соціально ЛіберальнеОб єднання

Запорізька область Виборчийокруг№

Анісімов

ЛеонідОлександрович

року народження інженер металург народний депутат України проживає в

м Запоріжжі безпартійний Самовисування

Ахінько

НаталіяЮхимівна

року народження журналіст тимчасово не працює проживає в м Запоріжжі член На

родно демократичної партії У країни Самовисування

Ванат

Петро

Михайлович

року народження інженер металург заступник голови Запорізької обласної державної

адміністрації проживає в м Запоріжжі безпартійний Самовисування

Гопенко

Едуард

Анатолійович

року народження політпрацівник з середньою військово політичною освітою директор

товариства з обмеженою відповідальністю виробничо комерційної фірми Оскар проживає в

м Запоріжжі член Християнсько демократичної партії України Висунуто Християнсько

демократичною партією України

Дорогань

Юрій

Олександрович

року народження викладач фізичної культури та спорту завідувач речовим ринком За

порізької дистанції сигналізації та зв язку Придніпровської залізниці проживає в

м Запоріжжі безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Європейський вибір України

Кузнецов

Олександр

Борисович

року народження журналіст головний редактор акціонерного товариства закритого типу

Телерадіокомпанія Алекс проживає в м Запоріжжі безпартійний Самовисування

Маєв

Григорій

Володимирович

року народження спеціаліст організатор виробництва тимчасово не працює проживає в

м Запоріжжі член Прогресивної соціалістичної партії У країни Висунуто Прогресивною соці

алістичною партією України

Мещанінов

Анатолій

Васильович

року народження лікар лікар радіолог Запорізького обласного онкологічного диспансе

ру проживає в м Запоріжжі член Партії Християнсько народний Союз Висунуто виборчим

блоком партій Вперед Україно

Нечай

Віталій

Анатолійович

року народження інженер механік секретар Запорізького обласного комітету Комуністи

чної партії України проживає в м Запоріжжі член Комуністичної партії У країни Висунуто

Комуністичною партією України

Никитюк

Олександр

Павлович

року народження юрист заступник голови правління з правових питань відкритого акці

онерного товариства Запорізький завод стінових матеріалів проживає в м Запоріжжі член

Соціал демократичної партії У країни об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією

України об єднаною

Розмазнін

Олександр

Петрович

року народження військовослужбовець заступник командира з виховної роботи військо

вої частини А проживає в м Запоріжжі безпартійний Самовисування

Романцов

Ігор

Анатолійович

року народження юрист приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального окру

гу проживає в с Ш ирокому Запорізької області безпартійний Самовисування

Семоненко

Василь

Миколайович

року народження юрист перший заступник начальника управління М іністерства внут

рішніх справ начальник управління по боротьбі із організованою злочинністю управління

М іністерства внутрішніх справ України в Запорізькій області проживає в м Запоріжжі безпа

ртійний Самовисування

Скоропадський

Олександр

Іванович

року народження інженер механік директор малого підприємства Промбуд проживає

в м Запоріжжі член Народно демократичної партії Висунуто Народно демократичною парті

єю

Судницин

Федір

Семенович

року народження інженер механік народний депутат України член комітету з питань

фінансів та банківської діяльності Верховної Ради України проживає в м Запоріжжі член

Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Тарасова

Алла

Георгіївна

року народження технік технолог тимчасово не працює проживає в м Вільянівську

Запорізької області член Української Консервативної Республіканської партії Самовисування



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Фролов

Валентин

Сергійович

року народження інженер дослідник провідний інженер Запорізького машинобудівного

конструкторського бюро Прогрес проживає в м Запоріжжі член Соціалістичної партії

У країни Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії України таСелянської партії Укра

їни Заправду занарод заУкраїну

Щербина

Святослав

Вікторович

року народження слюсар автоматник голова Запорізької обласної організації У країнсь

кої Республіканської партії проживає в м Запоріжжі член Української Республіканської пар

тії Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Запорізька область Виборчийокруг№

Арабаджи

Володимир

Васильович

року народження зооінженер голова правління колективного господарства Нива про

живає в с Успенівці Бердянського району Запорізької області член Аграрної партії У країни

Висунуто Аграрною партією України

Богатирєв

Віталій

Григорович

року народження вчитель музики та співів стрілець позавідомчої воєнізованої охорони

виробничого обєднання Азовкабель проживає в м Бердянську Запорізької області безпар

тійний Висунуто Прогресивною соціалістичною партією України

Грицай

Михайло

Павлович

року народження інженер електрик заступник голови правління директор з виробницт

ва та маркетингу відкритого акціонерного товариства Першотравневий завод сільськогоспо

дарських машин проживає в м Бердянську Запорізької області член Соціалістичної партії

У країни Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії України таСелянської партії Укра

їни Заправду занарод заУкраїну

Домашенко

Юрій

Миколайович

року народження юрист правознавець виконуючий обов язки голови Бердянського місь

кого суду проживає в м Бердянську Запорізької області безпартійний Самовисування

Дятлов

Микола

Олександрович

року народження культпрацівник голова Бердянської міської організації У країнської

Республіканської партії проживає в м Бердянську Запорізької області член Української Рес

публіканської партії Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

К айда

Василь

Іванович

року народження інженер електромеханік керівник конструкторського бюро виробничого

обєднання Азовкабель проживає в м Бердянську Запорізької області член Народного Руху

України ВисунутоНароднимРухомУкраїни

Крючіна

ВіраДмитрівна

року народження інженер механік директор санаторію Бердянськ проживає в

м Бердянську Запорізької області безпартійна Самовисування

Кузьменко

Олександр

Костянтинович

року народження економіст голова регіональної спілки підприємців м Бердянська про

живає в м Бердянську Запорізької області безпартійний Самовисування

Мамедов

СабірБаба огли

року народження робітник пенсіонер проживає в м Бердянську Запорізької області

безпартійний Самовисування

Могилін

Геннадій

Леонтійович

року народження інженер механік генеральний директор виробничого об єднання Азо

вкабель проживає в м Бердянську Запорізької області безпартійний Самовисування

Пасічний

Олег

Федорович

року народження інженер механік головаправління відкритого акціонерного товариства

Першотравневий завод сільськогосподарських машин проживає в м Бердянську Запорізь

кої області член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським

об єднанням Громада

Резніков

Анатолій

Антонович

року народження інженер експлуатаційник водного транспорту начальник Бердянського

морського торгівельного порту проживає в м Бердянську Запорізької області безпартійний

Самовисування

Сенченкова

Тетяна

Володимирівна

року народження викладач філософських дисциплін старший викладач кафедри філосо

фії та соціології Бердянського державного педагогічного інституту проживає в м Бердянську

Запорізької області безпартійна Самовисування

Стельмаченко

Микола

Федорович

року народження економіст менеджер малого приватного підприємства Есперанс

проживає в м Бердянську Запорізької області безпартійний Висунуто Соціал демократичною

партією України об єднаною

Тодоров

Євген

Семенович

року народження інженер механік народний депутат України голова підкомісії з питань

розробки та реалізації екологічних програм Комісії з питань екологічної політики Верховної

Ради України проживає в м Києві член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністич

ною партією України

Харченко

Сергій

Олексійович

року народження математик економіст начальник управління земельних ресурсів К иїв

ської міської державної адміністрації проживає в м Києві член Народного Руху України

Самовисування

Хорішко

Віталій

Васильович

року народження інженер механік головаЧернігівської районної ради народних депута

тів проживає в смт Чернігівці Запорізької області член Партії Реформи і порядок Висунуто

Партією Реформи і порядок

Бастрига

Іван

Михайлович

року народження інженер металург головаправління генеральний директор відкритого акці

онерного товариства Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат проживає в м Запоріжжі

член Партії праці Самовисування

Голубченко

Анатолій

К остянтинович

року народження інженер металург народний депутат України Перший віце прем єр

міністр України проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Захаров

Валерій

Вадимович

року народження математик директор приватної компанії Промсинтез проживає в

м Бердянську Запорізької області безпартійний Самовисування

Унгурян

Сергій

Григорович

року народження лікар лікувальник головний лікар Розівської центральної районної

лікарні проживає в смт Розівці Запорізької області безпартійний Самовисування

Запорізька область Виборчийокруг№



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Авраменко

Едуард

Володимирович

року народження військовослужбовець радник голови правління акціонерного товарист

ва Укргазпром проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Бєльський

Вячеслав

Іванович

року народження вчений агроном народний депутат України проживає в м Василівці

Запорізької області член Комуністичної партії У країни Самовисування

Біряк

Василь

Олексійович

року народження викладач біології і хімії головаВеликобілозерського райкому профспілки пра

цівників агропромислового комплексу проживає в с Великій Білозерці Запорізької області член Ко

муністичної партії України Самовисування

Бойко

Іван Григорович

року народження вчений агроном директор дочірнього підприємства Далменер про

живає в м Києві безпартійний Самовисування

Вегеря

Сергій

Миколайович

року народження зооінженер економіст організатор заступник директора дослідного

господарства Запорізьке проживає в м Запоріжжі безпартійний Самовисування

Григор єв

МиколаНикифорович

року народження юрист суддя Запорізького обласного суду проживає в м Запоріжжі

безпартійний Самовисування

К абанов

Віктор

Іванович

року народження викладач історії та суспільствознавства доцент кафедри російської

історії Дніпропетровського державного університету проживає в с В Знам янці К ам янсько

Дніпровського району Запорізької області безпартійний Висунуто Соціал демократичною

партією України об єднаною

Кучеренко

ОлексійЮрійович

року народження математик голова правління акціонерного товариства закритого типу

Інтергаз проживає в м Київ безпартійний Самовисування

Луньов

Григорій

Олексійович

року народження інженер механік народний депутат України проживає в м Києві член

Селянської партії України Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії України та Се

лянської партії У країни Заправду занарод заУкраїну

Маштаков

Дмитро

Євгенович

року народження інженер теплоенергетик директор товариства з обмеженою відповіда

льністю Демос проживає в м Енергодарі Запорізької області безпартійний Самовисування

Морщавка

Іван

Євгенович

року народження технік електромеханік начальник обєднаної ремонтної дільниці відк

ритого акціонерного товариства Харківенергоремонт проживає в м Енергодарі Запорізької

області безпартійний Самовисування

Наумов

Анатолій

Васильович

року народження інженер механік завідувач відділу малого колективного підприємства

Редакція газети Вибір проживає в м Запоріжжі безпартійний Самовисування

Пастух

Віталій

Саввович

року народження вчений зоотехнік директор радгоспу технікуму Перемога проживає

в смт Степногорську Василівського району Запорізької області член Всеукраїнського

об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Поливаний

Віктор

Савович

року народження інженер теплоенергетик заступник директора Запорізької теплової

електростанції проживає в м Енергодарі Запорізької області безпартійний Самовисування

Ручиця

Анатолій

Денисович

року народження викладач фізичної культури та спорту інженер відділу маркетингу

малого підприємства Спеценергоремонт проживає в м Оріхові Запорізької області член

Української Республіканської партії Висунуто виборчим блоком партій Національний

фронт

Сафонова

Ганна

Леонідівна

року народження викладач історії англійської мови інженер відділу соціального розвит

ку виробничого об єднання Запорізька АЕС проживає в м Енергодарі Запорізької області

безпартійна Самовисування

Сердюк

Іван

Іванович

року народження військовослужбовець начальник зміни блоку Запорізької атомної еле

ктростанції проживає в м Енергодарі Запорізької області безпартійний Самовисування

Стаценко

МиколаМиколайович

року народження юрист юрисконсульт Енергодарської біржі нерухомості проживає в

м Енергодарі Запорізької області безпартійний Самовисування

Чичков

Валерій

Михайлович

року народження інженер металург інженер економіст головний контролер ревізор

Контрольно ревізійного управління в Запорізькій області проживає в м Бердянську Запорізь

кої області член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністичною партією України

Швець

Олександр

Лукич

року народження вчитель музики Комишувахської школи соціальної реабілітації учнів

проживає в смт Комишуваха Запорізької області член Народного Руху України Висунуто

Народним Рухом України

Бабін

Віктор

Петрович

року народження інженер механік фермер фермерського господарства Бабін В П

проживає в м Токмаку Запорізької області член Української селянської демократичної партії

Висунуто виборчим блоком партій Європейський вибір України

Шевченко

АнатолійВікторович

року народження юрист тимчасово не працює проживає в м Василівці Запорізької об

ласть безпартійний Самовисування

Запорізька область Виборчийокруг№

Антоновська

Лариса

Віталіївна

року народження вчитель біології і хімії доцент кафедри анатомії та фізіології людини і

тварин декан хіміко біологічного факультету Мелітопольського державного педагогічного

інституту проживає в м Мелітополі Запорізької області безпартійна Самовисування

Бочаров

Євген

Миколайович

року народження радіоінженер генеральний директор Мелітопольського науково

виробничого об єднання Інтерконтакт проживає в м Мелітополі Запорізької області член

Християнсько демократичної партії У країни Висунуто Християнсько демократичною партією

України

Букреєва

Любов

Іванівна

року народження інженер електрик приватний підприємець проживає в м Мелітополі

Запорізької області безпартійна Висунуто Соціал демократичною партією України

об єднаною



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Генов

Сергій

Олександрович

року народження інженер механік директор акціонерного товариства виробничо

технічного підприємства Техінмаш проживає в м Мелітополі Запорізької області член

Прогресивної соціалістичної партії У країни Висунуто Прогресивною соціалістичною партією

України

Гудзь

Віктор

Васильович

року народження історик доцент кафедри історії і культурології Мелітопольського дер

жавного педагогічного інституту проживає в м Мелітополі Запорізької області член Конгресу

Українських Націоналістів Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Єрьомін

ВіталійМиколайович

року народження лікар лікар хірург Мелітопольської міської лікарні № проживає в

м Мелітополі Запорізької області безпартійний Самовисування

Жидкевич

Микола

Григорович

року народження військовий інженер з експлуатації засобів інженерного озброєння ба

калавр економіки пенсіонер проживає в м Мелітополі Запорізької області член Ліберальної

партії У країни Самовисування

Кушнарьов

Артур

Сергійович

року народження інженер механік завідуючий кафедрою Теоретичнамеханіка та теорія

механізмів Мелітопольського інституту механізації сільського господарства проживає в

м Мелітополі Запорізької області член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто

Всеукраїнським об єднанням Громада

Мангул

Анатолій Ілліч

року народження інженер механік Мелітопольський міський голова проживає в

м Мелітополі Запорізької області безпартійний Самовисування

Морозов

Віталій

Миколайович

року народження агроном старший викладач Таврійської державної агротехнічної ака

демії проживає в м Мелітополі Запорізької області безпартійний Самовисування

Півцаєв

Едуард

Олексійович

року народження інженер електрик адміністратор християнської церкви Слово життя

проживає в м Мелітополі Запорізької області член Всеукраїнського об єднання Громада

Самовисування

Плахотін

Гаррі

Васильович

року народження лікар лікувальник головний лікар Мелітопольського пологового буди

нку проживає в с Семенівці Мелітопольського району Запорізької області безпартійний

Самовисування

Пономарьов

Володимир

Васильович

року народження вчений агроном голова правління колективного сільськогосподарсько

го підприємства Зоря проживає в с Новому Мелітопольського району Запорізької області

безпартійний Самовисування

Рульєв

Віталій

Андрійович

року народження інженер механік декан економічного факультету Таврійської держав

ної агротехнічної академії проживає в м Мелітополі Запорізької області член Селянської

партії У країни Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії У країни таСелянської партії

У країни Заправду занарод заУкраїну

Смирнов

Валентин

Миколайович

року народження радіоінженер інженер управління повітряного руху перший секретар

Мелітопольського міського комітету Комуністичної партії проживає в м Мелітополі Запорі

зької області член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністичною партією України

Стеценко

Тихон

Тихонович

року народження ветеринарний лікар ветеринарний лікар епізотолог Мелітопольського

міського підприємства ветеринарної медицини проживає в м Мелітополі Запорізької області

член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Алейніков

Григорій

Іванович

року народження юрист директор юридичної фірми Пріоритет Мелітопольського

центру правового обслуговування населення проживає в м Мелітополі Запорізької області

безпартійний Самовисування

Сичов

ВікторОлександрович

року народження радіоінженер тимчасово не працює проживає в м Мелітополі Запорі

зької область безпартійний Самовисування

Запорізька область Виборчийокруг№

Бабміндра

Дмитро

Іванович

року народження гідролог начальник Запорізького обласного управління земельних

ресурсів проживає в м Запоріжжі член Аграрної партії України Висунуто Аграрною партією

України

Бондаренко

Олександр

Анатолійович

року народження інженер теплоенергетик президент закритого акціонерного товариства

Корпорація Хортиця проживає в м Запоріжжі безпартійний Самовисування

Вітков

Михайло

Степанович

року народження економіст міністр фінансів Автономної Республіки Крим проживає в

с Мирному Сімферопольського району Автономної Республіки Крим безпартійний Самови

сування

Гаріна

Ріма

Григорівна

року народження юрист прокурор прокуратури Приморського району Запорізької обла

сті проживає в м Приморському Запорізької області безпартійна Самовисування

Горетий

Євгеній

Андрійович

року народження вчений агроном голова фермерського господарства проживає в

с Веселому Веселівського району Запорізької області член Української селянської демократи

чної партії Висунуто виборчим блоком партій Європейський вибір України

Заріцький

Микола

Васильович

року народження радіофізик голова виконавчого комітету Київської міської організації

профспілки підприємців проживає в м Києві член Соціал демократичної партії України

об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Мороз

Анатолій

Миколайович

року народження вчитель історії та суспільствознавства директор Токмацького міськра

йонного центру зайнятості населення проживає в м Токмаку Запорізької області член Кому

ністичної партії У країни Висунуто Комуністичною партією України

Савенко

Михайло

Михайлович

року народження лікар кардіолог приватний лікар терапевт кардіолог проживає в смт Весе

лому Запорізької області член Прогресивної соціалістичної партії України ВисунутоПрогресивною

соціалістичною партією України

Савченко

Олексій

Федосійович

року народження інженер механік завідувач кафедри Бердянського державного педаго

гічного інституту проживає в м Бердянську Запорізької області член Української Республі

канської партії Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Середа

Микола

Миколайович

року народження інженер механік фермер голова Запорізької обласної асоціації ферме

рів проживає в смт Приазовському Запорізької області член Партії Реформи і порядок

Висунуто Партією Реформи і порядок



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Сидоренко

Микола

Павлович

року народження інженер механік психолог установи виконання покарань ЯЯ

М іністерства внутрішніх справ України проживає в м Запоріжжі безпартійний Висунуто

виборчим блоком партій Блок Демократичних партій НЕП

Сідельніков

Валентин

Федорович

року народження інженер економіст генеральний директор державного Запорізького

обласного підприємства поштового зв язку Запоріжпошта проживає в м Запоріжжі член

Партії праці Самовисування

Соколовський

Віктор

Миколайович

року народження інженер механік директор малого приватного підприємства Контакт

проживаєвсмтЯкимівці Запорізької області член Всеукраїнськогообєднання Громада Висунуто

Всеукраїнськимобєднанням Громада

Терець

ВалерійМиколайови

року народження інженер механік народний депутат України проживає в м Києві без

партійний Самовисування

Шевченко

АнатолійАндрійович

року народження інженер механік головаЗапорізької обласної ради професійних спілок

проживає в м Запоріжжі безпартійний Самовисування

Холодний

Віктор

Володимирович

року народження інженер металург пенсіонер проживає в м Запоріжжі безпартійний

Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії України та Селянської партії України За

правду занарод заУкраїну

Запорізька область Виборчийокруг№

Бакуменко

Іван

Іванович

року народження немає професії за освітою голова правління асоціації фермерських

господарств Славутич Запорізького району проживає в с Петрополі Запорізького району

Запорізької області член Аграрної партії У країни Висунуто Аграрною партією України

Єрмак

АнатолійВасильович

року народження інженер механік народний депутат України проживає в м Києві без

партійний Самовисування

К ас яненко

Сергій

Анатолійович

року народження учительфізичної культури і спорту головаправління акціонерного товарис

тва Омега м Пологи проживає в м Пологах Запорізької області член Партії Зелених України

ВисунутоПартією Зелених України

Кириченко

Валерій

Семенович

року народження вчений агроном головаПологівського районного комітету профспілки пра

цівників агропромислового комплексу Запорізької області проживає в м Пологах Запорізької обла

сті безпартійний Самовисування

К ільдюшкін

Олег

Васильович

року народження юрист перший заступник голови арбітражного суду Запорізької облас

ті проживає в м Запоріжжі безпартійний Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Кривенко

Григорій

Іванович

року народження інженер механік пенсіонер проживає в м Вільнянськ Запорізької

області член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Музика

Петро

Олексійович

року народження інженер механік сільський голова Михайлівської сільської ради про

живає в с Михайлівка Вільнянського району Запорізької області безпартійний Самовисуван

ня

Пузан

ПетроВолодимирович

року народження технік механік пенсіонер проживає в м Гуляйполі Запорізької області член

Української Республіканської партії Самовисування

Репницький

Михайло

Миколайович

року народження технік механік слюсар локомотивного депо станції Пологи Запорізької

області проживає в м Пологах Запорізької області член Прогресивної соціалістичної партії

У країни Висунуто Прогресивною соціалістичною партією України

Таран

Микола

Васильович

року народження вчений зоотехнік народний депутат України проживає в м Запоріжжі

член Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною партією України

Черленюх

Людмила

Василівна

року народження немає професії за фахом старший державний податковий ревізор

інспектор Державної податкової адміністрації м Запоріжжя проживає в м Запоріжжі безпар

тійна Самовисування

Шпакович

Володимир

Володимирович

року народження інженер системотехнік економіст консультант організації захисту прав

споживачів Залізничного району м Києва проживає в м Києві член Соціал демократичної

партії У країни об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Яворський

Антон

Миронович

року народження журналіст головний редактор газет Вибір і Майдан волі проживає

в м Запоріжжі безпартійний Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії України та

Селянської партії У країни Заправду занарод заУкраїну

Івано Франківська область Виборчийокруг№

Бабій

Ольга

Михайлівна

року народження журналіст головний редактор Івано Ф ранківського обласного телеба

чення Галичина проживає в м Івано Ф ранківську член Конгресу Українських націоналіс

тів Самовисування

Вишиванюк

Зиновій

Михайлович

року народження економіст заступник голови управління державної холдингової компа

нії У кргаз проживає в м Києві член Української Християнсько демократичної партії Ви

сунуто Українською Християнсько демократичною партією

Галюк

Іван

Володимирович

року народження інженер будівельник голова правління спільного товариства Золотий

лев м Івано Ф ранківськ проживає в м Івано Ф ранківську член Української Національної

Асамблеї Висунуто Українською Національною Асамблеєю

Гудзик

Володимир

Васильович

року народження інженер технолог тимчасово не працює проживає в м Монастириську

Тернопільської області безпартійний Самовисування

Данилейко

Олег

Тимофійович

року народження інженер механік перший віце президент Всеукраїнської асоціації ділових

людей Господар проживає в м Києві член Всеукраїнського обєднання Громада Висунуто

Всеукраїнськимобєднанням Громада

Ільків

Марія

Петрівна

року народження учитель завідувач ясел садка № Промінь м Івано Ф ранківська

проживає в м Івано Ф ранківську член Конгресу Українських націоналістів Самовисування

К іліба

НадіяАнтонівна

року народження юрист викладач Івано Ф ранківського комерційного технікуму прожи

ває в м Івано Ф ранківську безпартійна Самовисування



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Костицький

ВасильВасильович

року народження юрист інженер економіст народний депутат України проживає в м Києві

член Партії Християнсько народний Союз Самовисування

Кугутяк

Микола

Васильович

року народження викладач історії завідувач кафедри нової та новітньої історії Івано

Ф ранківського державного університету проживає в м Івано Ф ранківську безпартійний

Самовисування

Олексюк

ОлегМиколайович

року народження журналіст директор фірми Золотий лис проживає в м Івано

Ф ранківську безпартійний Самовисування

Осадчук

Петро

Ілліч

року народження філолог народний депутат України проживає в м Києві член Демок

ратичної партії У країни Висунуто виборчим блоком партій Блок Демократичних партій

НЕП

Павлик

Василь

Остапович

року народження економіст генеральний директор обласного підприємства Івано

Ф ранківськтурист проживає в м Івано Ф ранківську член Республіканської Християнської

партії Висунуто Республіканською Християнською партією

Прут

АнатолійПетрович

року народження підприємець директор фірми Прогрес Прут проживає в м Івано

Ф ранківську безпартійний Самовисування

Рожко

Микола

Михайлович

року народження лікар завідувач кафедри стоматології Івано Ф ранківської медичної

академії проживає в м Івано Ф ранківську безпартійний Висунуто Народно демократичною

партією

Ткачук

Ірина

Григорівна

року народження економіст фінансист завідувач кафедри Прикарпатського державного

університету ім В Стефаника проживає в м Івано Ф ранківську член Народного Руху Украї

ни Висунуто Народним Рухом України

Ульванська

Ярослава

Степанівна

року народження економіст начальник обласного управління праці та зайнятості Івано

Ф ранківської обласної державної адміністрації проживає в м Івано Ф ранківську член Украї

нської Консервативної Республіканської партії Самовисування

Федьків

Богдан

Михайлович

року народження журналіст головний редактор газети Прикарпатська правда прожи

ває в м Івано Ф ранківську член Соціалістичної партії України Висунуто Соціалістичною

партією України

Шлемко

Володимир

Теофілович

року народження юрист співробітник Національного інституту стратегічних досліджень

при Раді національної безпеки і оборони України проживає в м Києві безпартійний Самови

сування

Шлемко

Дмитро

Васильович

року народження інженер економіст завідувач кафедри економічної теорії Державного

технологічного університету нафти і газу проживає в м Івано Ф ранківську член Партії М іж

регіональний блок реформ Висунуто партією М іжрегіональний блок реформ

Якимів

Ігор

Миронович

року народження інженер механік нафтового обладнання голова профспілки комітету

студентів Івано Ф ранківського державного технічного університету нафти і газу аспірант

проживає в м Івано Ф ранківську безпартійний Самовисування

Яцишин

Антон

Іванович

року народження інженер голова правління відкритого акціонерного товариства Івано

Ф ранківськоблагропостач генеральний директор об єднання Облагропостач проживає в

м Івано Ф ранківську член Аграрної партії У країни Висунуто Аграрною партією України

Басараб

Василь

Михайлович

року народження еколог експерт керуючий справами обласного еколого оздоровчого

фонду Прикарпаття проживає в м Івано Ф ранківську член Партії Зелених України Вису

нуто Партією Зелених України

Дутчак

ГригорійВасильович

року народження юрист суддя Івано Ф ранківського міського суду проживає в м Івано

Ф ранківську безпартійний Самовисування

Сенюк

Юрій

Володимирович

року народження інженер електрик президент промислово фінансової компанії ІТМ

м Київ проживає в м Києві член Ліберальної партії України Висунуто виборчим блоком партій

Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Івано Франківська область Виборчийокруг№

Березовський

Володимир

Іванович

року народження економіст бухгалтер заступник декана факультету аграрного менедж

менту Національного аграрного університету проживає в м Києві безпартійний Самовису

вання

Гаргат

Михайло Ілліч

року народження юрист тимчасово непрацює проживає в м Івано Ф ранківську безпар

тійний Самовисування

Гошовський

Микола

Іванович

року народження юрист начальник управління організаційно правового забезпечення Генера

льної прокуратури України проживає в м Івано Франківську безпартійний Висунуто Республі

канськоюХристиянською партією

Гречаник

Василь

Петрович

року народження бухгалтер економіст голова постійної комісії з економічних питань

Івано Ф ранківської обласної ради проживає в м Івано Ф ранківську член Демократичної

партії У країни Висунуто виборчим блоком партій Блок Демократичних партій НЕП

Довгаль

Станіслав

Григорович

року народження гірничий інженер електромонтер підстанції кВ Височанка Калу

ського району електромереж проживає в м Калуші Івано Ф ранківської області член Соціаліс

тичної партії України Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії У країни та Селянсь

кої партії України Заправду занарод заУкраїну

Дутчин

Іван

Юрійович

року народження вчитель Петраківської школи І І І І ступенів проживає в с Новиця

Калуського району Івано Ф ранківської області безпартійний Самовисування

Ільків

Мирон

Іванович

року народження інженер технолог голова правління відкритого акціонерного товарист

ва Болехівський лісокомбінат проживає в м Болехові Івано Ф ранківської області член

Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Кравців

Микола

Миколайович

року народження журналіст юрист правознавець консультант Івано Ф ранківської обла

сної ради проживає в м Івано Ф ранківську безпартійний Висунуто Українською Християн

сько демократичною партією

Круцик

Роман

Миколайович

року народження юрист народний депутат України член комітету по боротьбі з органі

зованою злочинністю проживає в м Івано Ф ранківську член Конгресу Українських Націона

лістів Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Курус

Ігор

Федорович

року народження викладач провідний спеціаліст Національної ради України з питань

телебачення і радіомовлення проживає в м Києві член Партії Реформи і порядок Висунуто

Партією Реформи і порядок

Марчак

Ігор

Романович

року народження правознавець прокурор відділу нагляду за додержанням законів про

національну безпеку прокуратури Львівської області проживає в м Львові безпартійний

Самовисування

Мельник

Василь

Іванович

року народження вчений агроном голова агрофірми Промінь с Одаї Тисменицького

району Івано Ф ранківської області проживає в с Хом яківці Тисменицького району Івано

Ф ранківської області член Аграрної партії України Самовисування

Насалик

Ігор

Степанович

року народження інженер президент корпорації Техно центр проживає в м Рогатині

Івано Ф ранківської області безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Партія праці та

Ліберальнапартія РАЗОМ

Панькович

Ігор

Михайлович

року народження учитель історії майстер виробничого навчання штабу цивільної оборо

ни таз надзвичайних ситуацій проживає в м Калуші Івано Ф ранківської області член Соціал

демократичної партії України об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України

об єднаною

Сімків

Ігор

Тарасович

року народження лікар лікувальник лікар хірург медичної санітарної частини відкрито

го акціонерного товариства Оріана проживає в м Калуші Івано Ф ранківської області член

Партії Регіонального відродження України Висунуто Партією Регіонального відродження

України

Сушко

Роман

Васильович

року народження інженер хімік технолог голова Калуської міської ради проживає в

м Калуші Івано Ф ранківської області член Народного Руху України Висунуто Народним

Рухом України

Цапович

Віталій

Володимирович

року народження студент проживає в м Івано Ф ранківську член Організації У країнсь

ких націоналістів в Україні Висунуто Українською Національною Асамблеєю

Сухоребський

Олег

Степанович

року народження ветеринарний лікар голова спілки власників проживає в с Чесниках

Рогатинського району Івано Ф ранківської області член Аграрної партії У країни Висунуто

Аграрною партією України

Івано Франківська область Виборчийокруг№

Гнідан

Іван

Васильович

року народження лікар травматолог лікар травматолог Косівської центральної районної

лікарні проживає в м Косові Івано Ф ранківської області член Конгресу Українських Націо

налістів Самовисування

Григорович

Лілія Степанівна

року народження лікар алерголог народний депутат України проживає в м Києві член На

родногоРуху України ВисунутоНароднимРухомУкраїни

Грицяк

Ігор

Андрійович

року народження юрист завідувач кафедрою територіальної організації влади Українсь

кої академії державного управління при Президентові України проживає в м Києві член Все

українського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Дмитерко

Михайло

Васильович

року народження технік механік слюсар інструментальник Коломийського заводу ком

плектно розподільних приладів проживає в с Замулинці К оломийського району Івано

Ф ранківської області член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністичною партією

України

Довганюк

Ігор

Дмитрович

року народження інженер електротехнік К оломийський міський голова проживає в

м Коломиї Івано Ф ранківської області член Демократичної партії України Висунуто вибор

чим блоком партій Блок Демократичних партій НЕП

Івасюк

ІванСтепанович

року народження юрист адвокат приватної фірми Івасюк і К проживає в м Коломиї

Івано Ф ранківської області безпартійний Самовисування

Ковалів

Олександр

Іванович

року народження інженер землевпорядник головапостійної депутатської комісії земель

них відносин і розвитку сільського господарства Івано Ф ранківської обласної ради проживає в

м Івано Ф ранківську член Української селянської демократичної партії Самовисування

Ковцуняк

Василь

Васильович

року народження юрист генеральний директор науково виробничого об єднання Сала

мандра с Яблунів К осівського району проживає в м Коломиї Івано Ф ранківської області

член Соціалістичної партії України Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії У країни

таСелянської партії У країни Заправду занарод заУкраїну

Краузе

Сергій

Валентинович

року народження інженер механік начальник інструментального господарства відкритого

акціонерного товариства Електрооснастка м Коломия проживаєвм Коломиї Івано Франківської

області безпартійний Самовисування

Лаврук

Тарас

Петрович

року народження вчитель фізичної культури президент товариства з обмеженою відпові

дальністю Компроміс м Івано Ф ранківськ проживає в м Івано Ф ранківську безпартійний

Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Лизанчук

Василь

Васильович

року народження журналіст завідувач кафедри радіомовлення і телебачення Львівського

державного університету ім І Ф ранка проживає в м Львові безпартійний Самовисування

Машталер

Володимир

Петрович

року народження гірничий інженер президент Івано Ф ранківської торгово промислової

палати проживає в м Коломиї Івано Ф ранківської області член Конгресу Українських Націо

налістів Самовисування

Ославський

Михайло

Іванович

року народження юрист завідувач кафедри теорії та історії держави і права юридичного

факультету Прикарпатського державного університету проживає в м Івано Ф ранківську член

Української Християнсько демократичної партії Висунуто Українською Християнсько

демократичною партією

Остап як

Зіновій

Михайлович

року народження педагог викладач історії вищого художнього професійно технічного

училища м Івано Ф ранківська проживає в м Івано Ф ранківську член Української Республі

канської партії Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Плеско

Світлана

Василівна

року народження економіст економіст відділу малого підприємництва Коломийського

міськвиконкому проживає в м Коломиї Івано Ф ранківської області член Ліберальної партії

У країни Висунуто виборчим блоком партій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Пронюк

Євген

Васильович

року народження викладач соціології тафілософії народний депутат України проживає

в м Києві член Української Республіканської партії Самовисування

Романюк

ЮрійДмитрович

року народження інженер механік директор фірми Юрікс проживає в м Коломиї

Івано Ф ранківської області безпартійний Самовисування

Ткачук

Василь

Михайлович

року народження інженер голова правління агрофірми Прут проживає в

с Підгайчиках Коломийського району Івано Ф ранківської області безпартійний Самовису

вання

Ханич

Володимир

Іванович

року народження лікар рефлексотерапевт голова медичного центру Акупунктура Су

Джок м Коломия проживає в м Коломиї Івано Ф ранківської області член Партії Зелених

України Висунуто Партією Зелених України

Чипига

Володимир

Михайлович

року народження журналіст завідувач відділу засобів масової інформації Снятинської район

ної державної адміністрації проживаєвм Снятині Івано Франківської області член Конгресу Укра

їнських Націоналістів Самовисування

Шокалюк

Володимир

Олексійович

року народження інженер головний інженер державного підприємства Супутник

с Матіївці проживає в м Коломиї Івано Ф ранківської області член Української Національної

Асамблеї Висунуто Українською Національною Асамблеєю

К афарський

Володимир

Іванович

року народження викладач філософії тасоціології директор Науково дослідного центру полі

тології і соціології проживає в м Івано Франківську член Народно демократичної партії Висунуто

Народно демократичною партією

Костюк

Богдан

Андрійович

року народження вчений агроном начальник управління сільського господарства і про

довольства Івано Ф ранківської обласної державної адміністрації проживає в м Івано

Ф ранківську член Аграрної партії У країни Висунуто Аграрною партією України

Ткачук

Микола

Іванович

року народження вчитель хімії Стецівської загально освітньої школи І І І І ступенів Сня

тинського району Івано Ф ранківської області проживає в с Стецевій Снятинського району

Івано Ф ранківської області безпартійний Самовисування

Івано Франківська область Виборчийокруг№

Боднар

Володимир

Степанович

року народження інженер механік бригадир будівельно монтажного управління БУ СК

м Коломия проживає в м Коломиї Івано Ф ранківської області член Української Національ

ної Асамблеї Висунуто Українською Національною Асамблеєю

Голодюк

БорисБорисович

року народження інженер технолог голова Українського націоналістичного руху про

живає в м Івано Ф ранківську безпартійний Самовисування

Іваськевич

Степан

Григорович

року народження електрослюсар голова профспілкового комітету Бурштинської тепло

електростанції проживає в м Бурштині Івано франківської області безпартійний Висунуто

виборчим блоком партій Меншеслів

К азарін

Василь

Миколайович

року народження інженер технолог генеральний директор приватного підприємства

Кеті проживає в м Івано Ф ранківську безпартійний Самовисування

Литвак

Олег Михайлович

року народження юрист виконуючий обов язки Генерального прокурора України про

живає в м Києві безпартійний Самовисування

Панас

Дмитро

Петрович

року народження вчитель біології і хімії вчитель біології Чернятинської загальноосвіт

ньої школи Городенківського району Івано Ф раківської області проживає в с Чернятині Го

роденківського району Івано Ф ранківської області безпартійний Самовисування

Підручний

Михайло

Михайлович

року народження інженер механік голова обласної політико економічної ради Івано

Франківської обласної організації Всеукраїнського Обєднання Громада проживає в м Івано

Франківську член Всеукраїнського обєднання Громада Висунуто Всеукраїнським обєднанням

Громада

Пунько

Богдан

Михайлович

року народження інженер лісового господарства докторант Київського державного агра

рного університету проживає в м Львові безпартійний Самовисування

Стельмах

Борис

Миколайович

року народження вчитель української мови та літератури директор приватного підпри

ємства Орлан БС проживає в смт Більшівці Івано Ф ранківської області безпартійний

Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Тітов

Володимир

Дмитрович

року народження вчитель російської мови і літератури тимчасово непрацює проживає в

м Івано Ф ранківську член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністичною партією

України

Шкандрій

Надія

Василівна

року народження вчитель української мови та літератури директор Павлівської загаль

ноосвітньої школи степеня Тисменицького району Івано Ф ранківської області проживає

в с Павлівці Тисменицького району Івано Ф ранківської області член Республіканської Хрис

тиянської партії Висунуто Республіканською Християнською партією

Вівчаренко

Олег

Антонович

року народження юрист доцент кафедри цивільного права і процесу Прикарпатського

університету проживає в с У гринів Тисьменницького району Івано Ф ранківської області

член Демократичної партії У країни Висунуто виборчим блоком партій Блок Демократичних

партій НЕП

Костинюк

Богдан

Іванович

року народження інженер електрик голова Івано Ф ранківської обласної організації

Народного Руху України проживає в м Івано Ф ранківську член Народного Руху України

Висунуто Народним Рухом України

Маланчук

Ярослав

Михайлович

року народження економіст фермер проживає в м Тлумачі Івано Ф ранківської області

безпартійний Висунуто Українською селянською демократичною партією

Моцюк

Василь

Дмитрович

року народження викладач української мови та літератури докторант Прикарпатського

державного університету ім Василя Стефаника проживає в м Івано Ф ранківську член Лібе

ральної партії України Висунуто виборчим блоком партій Партія праці та Ліберальна партія

РАЗОМ

Ротерман

Євген

Володимирович

року народження історик викладач історії головаСтрільченської сільської ради прожи

ває в с Стрільчі Городенківського району Івано Ф ранківської області безпартійний Самови

сування



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Івано Франківська область Виборчийокруг№

Андріішин

Олег

Богданович

року народження технік землевпорядник начальник відділу охорони відкритого акціоне

рного товариства Долинська вовно прядильна фабрика проживає в м Долині Івано

Ф ранківської області безпартійний Висунуто Партією Зелених України

Білик

Любавій

Павлович

року народження інженер електромеханік голова кооперативу Спілка проживає в

с Старому М ізуні Долинського району Івано Ф ранківської області член Української Націо

нальної Асамблеї Висунуто Українською Національною Асамблеєю

Боброва

Любов

Юріївна

року народження біолог дефектолог логопед Долинського районного відділу освіти

голова Долинської районної організації Народного Руху України проживає в смт Вигоді До

линського району Івано Ф ранківської області член Народного Руху України Висунуто На

родним Рухом України

Данилик

Михайло

Михайлович

року народження гірничий інженер голова Богородчанського житлово будівельного

кооперативу № проживає в м Івано Ф ранківську член Соціал демократичної партії У країни

об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Дирів

Ігор

Іванович

року народження економіст з праці голова правління відкритого акціонерного товарист

ва Індуктор проживає в с Ціневі Рожнятівського району Івано Ф ранківської області член

Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Дрогомирецький

Іван

Михайлович

року народження вчитель математики заступник голови Богородчанської районної дер

жавної адміністрації Івано Ф ранківської області проживає в смт Солотвині Богородчанського

району Івано Ф ранківської області член Демократичної партії У країни Самовисування

К асіянчук

Василь

Дмитрович

року народження інженер генеральний директор асоціації К арпатхарчопром проживає

в м Івано Ф ранківську член Аграрної партії У країни Висунуто Аграрною партією України

Кощинець

Василь

Васильович

року народження гірничий інженер геолог головаДолинської районної ради та районної

державної адміністрації проживає в м Долині Івано Ф ранківської області член Конгресу

Українських Націоналістів Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Манів

Зіновій

Олексійович

року народження інженер економіст начальник управління економіки Регіонального

агенства економічного розвитку проживає в м Івано Ф ранківську член Ліберальної партії

У країни Висунуто виборчим блоком партій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Монастирецький

Володимир

Іванович

року народження юрист заступник завідувача юридичного відділу Івано Ф ранківської

обласної державної адміністрації проживає в м Івано Ф ранківську член Демократичної партії

У країни Самовисування

Негрич

Михайло

Дмитрович

року народження інженер енергетик економіст головаправління відкритого акціонерно

го товариства Брошнівський лісокомбінат проживає в смт Брошневі Рожнятівського району

Івано Ф ранківської області член Республіканської Християнської партії Висунуто Республі

канською Християнською партією

Перович

Лев

Миколайович

року народження інженер завідувач кафедрою Державного університету Львівська

політехніка проживає в м Львові безпартійний Самовисування

Романяк

Олег Ярославович

року народження юрист директор фірми Сатурн проживає в смт Рожнятові Івано

Ф ранківської області безпартійний Самовисування

Семків

Ігор

Богданович

року народження викладач філософії і соціально політичних наук консультант секрета

ріату Долинської районної ради народних депутатів проживає в м Долині Івано Ф ранківської

області безпартійний Самовисування

Січко

Петро

Васильович

року народження економіст пенсіонер проживає в м Долині Івано Ф ранківської області

член Української Християнсько демократичної партії Висунуто виборчим блоком партій

Вперед Україно

Шаповаленко

Василь

Іванович

року народження технік експлуатаційник заступник голови правління відкритого акціо

нерного товариства Долинаавто проживає в м Долині Івано Ф ранківській області член

Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною партією України

Щеглюк

Василь

Романович

року народження інженер електромеханік керівник сектору побуту в департаменті гума

нітарної та соціальної політики Львівського міського виконавчого комітету проживає в

м Львові член Соціал національної партії У країни Висунуто виборчим блоком партій Мен

шеслів

Яковина

Микола

Михайлович

року народження художник юрист голова Ф онду сприяння розбудови Військово

морських Сил України проживає в м Києві член Народно демократичної партії Висунуто

Народно демократичною партією

Волковецький

Степан

Васильович

року народження викладач юрист народний депутат України проживає в м Івано

Ф ранківську член Демократичної партії України Висунуто виборчим блоком партій Блок

Демократичних партій НЕП

Допілко

Йосип

Михайлович

року народження вчительфізики і математики пенсіонер проживає в с Солукові Долин

ського району Івано Ф ранківської області член Української селянської демократичної партії

Висунуто Українською селянською демократичною партією

Цвик

Марія Степанівна

року народження вчитель пенсіонер проживає в м Івано Ф ранківську безпартійна

Самовисування

Івано Франківська область Виборчийокруг№

Березицький

Богдан

Адамович

року народження радіоінженер голова Надвірнянської районної ради проживає в

м Надвірні вано Ф ранківської області член Народного Руху України Висунуто Народним

Рухом України

Гайванюк

Петро

Ілліч

року народження інженер будівельник головний інженер товариства з обмеженою від

повідальністю Призма проживає в м Івано Ф ранківську безпартійний Висунуто Українсь

кою Національною Асамблеєю

Івченко

Олексій

Григорович

року народження інженер будівельник перший заступник голови правління акціонерно

го товариства закритого типу Інтергаз проживає в м Івано Ф ранківську безпартійний

Самовисування



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Лисак

Мирон

Іванович

року народження технік механік генеральний директор мистецько ремісничого Центру

українського козацтва Галицька Січ проживає в м Івано Ф ранківську член Всеукраїнсько

го об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Панько

Петро

Васильович

року народження водій тимчасово не працює проживає в м Яремчі Івано Ф ранківська

область безпартійний Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Проданюк

Юрій

Юрійович

року народження льотчик інженер виконуючий обов язки заступника командира авіа

ційного бригади проживає в смт Калинів Самбірського району Львівської області безпартій

ний Самовисування

Пушкар

Петро

Васильович

року народження інженер механік заступник генерального директора державного підп

риємства Надвірнанафтогаз проживає в м Надвірній Івано Ф ранківської області член Рес

публіканської Християнської партії Висунуто Республіканською Християнською партією

Радчук

Володимир

Юхимович

року народження інженер землеупорядник начальник управління земельних ресурсів

Івано Ф ранківської обласної державної адміністрації проживає в м Івано Ф ранківську член

Аграрної партії У країни Висунуто Аграрною партією України

Семанишин

Ярослав

Васильович

року народження вчитель історії та суспільствознавства бібліотекар організатор Косів

ської районної бібліотеки вчитель історії вечірньої школи м Косів проживає в м Косові Іва

но Ф ранківської області член Соціалістичної партії У країни Висунуто виборчим блоком

Соціалістичної партії України таСелянської партії У країни Заправду занарод заУкраїну

Семчишин

Роман

Андрійович

року народження інженер лісового господарства начальник представництваФонду державно

го майна України в Косівському районі проживає в смт Кути Косівського району Івано

Франківської області член Демократичної партії України Висунуто виборчим блокомпартій Блок

Демократичних партій НЕП

Сливка

ІванВасильович

року народження журналіст президент Української незалежної телерадіокомпанії Заграва

м Київ проживаєвм Києві безпартійний Самовисування

Стецько

Ярослава

Йосипівна

року народження політолог народний депутат України Голова Конгресу Українських

Націоналістів проживає в м Львові Висунуто виборчим блоком партій Національний

фронт

Терехов

Олександр

Олександрович

року народження інженер механік начальник ремонтно механічної дільниці завод Ло

гіка акціонерного товариства Родон проживає в м Івано Ф ранківську член Комуністичної

партії У країни Висунуто Комуністичною партією України

Триндохір

Василь

Васильович

року народження економіст фінансист начальник контрольно ревізійного відділу Вер

ховинського району проживає в смт Верховині Івано Ф ранківської області безпартійний

Самовисування

Угринюк

Володимир

Михайлович

року народження юрист викладач юридичних дисциплін Івано Ф ранківського автотран

спортного технікуму проживає в с Стримбі Івано Ф ранківської області безпартійний Само

висування

Чуднов

Василь

Михайлович

року народження інженер механік директор Космацького колективного підприємства

Механічний завод проживає в с Космач Косівського району Івано Ф ранківської області

член Народно демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією

Яворський

Олександр

Павлович

року народження інженер механік генеральний директор підприємства Явсон прожи

ває в с Стопчатові К осівського району Івано Ф ранківської області безпартійний Самовису

вання

Київська область Виборчийокруг№

Антоненко

СергійМихайлович

року народження вчитель фізики вчитель Білоцерківської середньої школи № прожи

ває в м Білій Церкві безпартійний Самовисування

Внуков

Сергій

Олексійович

року народження вчитель історії та суспільствознавства головний спеціаліст відділу по

роботі із зверненнями громадян Київської обласної державної адміністрації проживає в

м Києві член Демократичної партії У країни Висунуто виборчим блоком партій Блок Демок

ратичних партій НЕП

Волощенко

Василь

Дмитрович

року народження командно штабний працівник голова Білоцерківської міської ради

організації ветеранів України проживає в м Білій Церкві член Соціалістичної партії У країни

Самовисування

Гермашенко

Владислав

Григорович

року народження інженер механік начальник радіологічного відділу Украгростандарту Мініс

терства агропромислового комплексу України проживає в м Києві член Аграрної партії України

ВисунутоАграрною партією України

Голубенко

Людмила

Олексіївна

року народження юрист старший консультант Комітету Верховної Ради України з пи

тань економічної політики та управління народним господарством проживає в м Києві безпа

ртійна Самовисування

Єфименко

К остянтин

Олексійович

року народження економіст аспірант Київського університету ім Т Г Ш евченка прожи

ває в м Білій Церкві К иївської області безпартійний Самовисування

Залізницький

Василь

Федорович

року народження священнослужитель єпископ Білоцерківський і Богуславський Сера

фим керуючий Білоцерківською єпархією проживає в м Білій Церкві К иївської області без

партійний Самовисування

К арпухін

Ярослав

Володимирович

року народження студент Національного університету ім Т Г Ш евченка проживає в

м Києві член Партії Зелених України Висунуто Партією Зелених України

Кириленко

В ячеслав

Анатолійович

року народження викладач філософії керівник відділу політичного аналізу секретаріату

Народного Руху України проживає в м Білій Церкві Київської області член Народного Руху

України Висунуто Народним Рухом України

Коваленко

Олег

Іванович

року народження інженер будівельник заступник генерального директора відкритого

акціонерного товариства АвтоЗАЗ проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Міщенко

Петро

Пантелійович

року народження інженер голова ради Білоцерковської благодійної організації ліквіда

торів інвалідів Чорнобиля проживає в м Білій Церкві К иївської області безпартійний Само

висування



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Плешаков

Анатолій

Васильович

року народження викладач історії та правознавства директор Білоцерк івської середньої

школи № проживає в м Білій Церкві Київської області член Комуністичної партії У країни

Висунуто Комуністичною партією України

Подсольонов

Євгеній

Іванович

року народження викладач історії інженер головаКиївської обласної організації Україн

ської спілки ветеранів Афганістану проживає в м Білій Церкві Київської області член Украї

нської партії справедливості Самовисування

Пшенік

Микола

Іванович

року народження інженер хімік технолог начальник технічного відділу Білоцерківського

відкритого акціонерного товариства Завод гумових технічних виробів проживає в м Білій

Церкві Київської області член Соціалістичної партії України Висунуто виборчим блоком

Соціалістичної партії України таСелянської партії У країни Заправду занарод заУкраїну

Рудковський

Дмитро

Олександрович

року народження інженер будівельник начальник розквартирування військ та капіталь

ного будівництва начальник головного управління Збройних Сил України м Київ проживає

в м Києві безпартійний Самовисування

Семенченко

Анатолій

Васильович

року народження інженер будівельник гідротехнічних споруд начальник К иївського

обласного виробничого управління меліорації водного господарства голова комісії з екології і

Чорнобильської катастрофи Київської обласної ради проживає в м Києві безпартійний Са

мовисування

Стуконог

Петро

Опанасович

року народження вчений агроном директор фірми Спецавтоматика м Біла Церква

проживає в м Білій Церкві К иївської області безпартійний Самовисування

Сузанський

Віктор

Григорович

року народження гірничий інженер голова правління відкритого акціонерного товарист

ва Білоцерківський завод гумових технічних виробів проживає в м Білій Церкві К иївської

області безпартійний Самовисування

Теплов

Сергій

Владиславович

року народження інженер фізик головаправління Київського Благодійного фонду спри

яння розвитку екологічної безпеки в енергетиці проживає в м Енергодарі Запоріжської облас

ті безпартійний Самовисування

Ткаленко

Іван

Іванович

року народження інженер будівельник голова правління відкритого акціонерного това

риства М іськбуд проживає в м Білій Церкві Київської області безпартійний Самовису

вання

Тютюнник

Іван

Федорович

року народження інженер економіст заступник директора Білоцерківського відкритого

акціонерного товариства Валса проживає в м Білій Церкві К иївської області член Народно

демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією

Филипова

Галина

К остянтинівна

року народження інженер лісового господарства генеральний директор товариства з

обмеженою відповідальністю Колос м Київ проживає в м Києві член Християнсько

демократичної партії У країни Висунуто Християнсько демократичною партією України

Хабаров

Михайло

Олександрович

року народження інженер механік голова правління закритого акціонерного товариства

ВОЛАРЕ м Київ проживає в м Києві член Української Республіканської партії Висунуто вибо

рчимблокомпартій Національнийфронт

Харута

Григорій

Григорович

року народження ветеринарний лікар заступник проректораз науково дослідної роботи

завідувач кафедри акушерстваБілоцерківського державного аграрного університету проживає

в м Білій Церкві Київської області член Всеукраїнського обєднання Громада Висунуто

Всеукраїнським об єднанням Громада

Шалімова

Сусанна

Миколаївна

року народження лікар завідуюча кафедрою Київського державного університету куль

тури тамистецтва проживає в м Києві безпартійна Самовисування

Бут

Юрій

Олександрович

року народження інженер енергетик виконавчий директор Всеукраїнського об єднання

власників нерухомості проживає в м Білій Церкві Київської області член Ліберально

демократичної партії України Висунуто виборчим блоком партій Європейський вибір Украї

ни

Сирота

Анатолій

Васильович

року народження інженер шляхів сполучення директор Білоцерківського малого підпри

ємства Центр науково інженерного прогресу проживає в м Білій Церкві Київської області

безпартійний Самовисування

Сокоренко

Леонід

Васильович

року народження вчений агроном генетик провідний спеціаліст Державного управління

екологічної безпеки в Київській області проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Київська область Виборчийокруг№

Бебик

Валерій

Михайлович

року народження інженер політолог психолог заступник завідувача відділу суспільно

політичного аналізу Адміністрації Президента України професор М іжрегіональної академії

управління персоналом проживає в м Києві член Соціал демократичної партії України Са

мовисування

Дідок

Олексій

Олексійович

року народження інженер з радіоелектроніки професор начальник предметно

методичної групи Академії Збройних Сил України проживає в м Києві безпартійний Вису

нуто виборчим блоком партій Національний фронт

Іванов

Вадим

Павлович

року народження викладач історик політолог заступник голови правління акціонерного

товариства закритого типу АМВ проживає в м Києві член Народно демократичної партії

Висунуто Народно демократичною партією

К арпінський

Ярослав

Дмитрийович

року народження вчитель української мови і літератури директор Тетіївської районної

дитячо юнацької спортивної школи проживає в м Тетієві К иївської області член Демократи

чної партії України Висунуто виборчим блоком партій Блок Демократичних партій НЕП

Козачок

Дмитро

Олександрович

року народження немає професії за освітою генеральний директор малого приватного

підприємства Ф ірма Давід інженер приватного підприємства Крон проживає в м Києві

член Партії духовного економічного і соціального прогресу Висунуто Партією духовного

економічного і соціального прогресу

Пасічник

МихайлоГеоргійович

року народження військовослужбовець голова Сквирської міської ради проживає в

м Сквирі К иївської області безпартійний Самовисування



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Сергієнко

Сергій

Іванович

року народження юрист приватний адвокат проживає в м Ф астові Київської області

безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Вперед Україно

Ситнік

Броніслава

Вікентіївна

року народження вчитель іноземної мови вчительфранцузької мови

Ф астівської середньої школи № проживає в м Ф астові Київської області безпартійна Само

висування

Ситнік

Петро

К ононович

року народження викладач філософії головний консультант Національного інституту

стратегічних досліджень Ради національної безпеки і оборони України проживає в м Ф астові

К иївської області член Християнсько демократичної партії України Висунуто Християнсько

демократичною партією України

Табачник

Дмитро

Володимирович

року народження викладач історії та суспільствознавства радник Президента України

професор кафедри політології У країнської Академії державного управління при Президентові

У країни проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Франчук

Анатолій

Миколайович

року народження лікар терапевт заступник головного лікаря Ф астівської центральної

районної лікарні проживає в смт БороваФ астівського району Київської області член Комуні

стичної партії У країни Висунуто Комуністичною партією України

Ходаківський

Леонід

Болеславович

року народження вчений зоотехнік голова колективного сільськогосподарського підпри

ємства Нива с Пилипівки Ф астівського району проживає в м Ф астові К иївської області

член Соціалістичної партії України Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії У країни

таСелянської партії У країни Заправду занарод заУкраїну

Цибуленко

Микола

Васильович

року народження військовий начальник Центру оперативної підготовки Академії Зброй

них Сил України проживає в м Києві безпартійний Висунуто Всеукраїнським об єднанням

Громада

Шевченко

Віталій

Федорович

року народження вчитель української мови та літератури журналіст народний депутат

України проживає в м Ф астові Київської області член Народного Руху України Висунуто

Народним Рухом України

Шморгун

Леонід

Григорович

року народження економіст радник голови Антимонопольного комітету України та М і

ністра економіки України проживає в м Вишгороді К иївської області член Селянської партії

У країни Самовисування

К ущ

Григорій

Михайлович

року народження економіст заступник директора виробничого об єднання Укрспецав

томатика проживає в м Києві член Партії Зелених України Висунуто Партією Зелених

України

Київська область Виборчийокруг№

Галка

ВадимМихайлович

року народження військовослужбовець менеджер акціонерного товариства Елтіка

проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Глей

Віра

Дмитрівна

року народження вчитель математики заступник директораз навчально виховної роботи

Требухівської середньої школи Броварського району проживає в с Требухові Броварського

району Київської області член Християнсько демократичної партії України Висунуто Хрис

тиянсько демократичною партією України

Даниленко

Анатолій

Степанович

року народження ветеринарний лікар вчитель біології народний депутат України про

живає в м Миронівці К иївської області безпартійний Самовисування

Ємельянов

Володимир

Олександрович

року народження лікар головний лікар Потіцької дільничної лікарні Миронівського

району Київської області проживає в с Потоці Миронівського району Київської області без

партійний Самовисування

К алашник

Петро

Савич

року народження філософ викладач начальник Управління організаційно методичної

роботи Державного комітету України у справах релігій проживає в м Києві безпартійний

Самовисування

Кирпатенко

Василь

Олександрович

року народження електрик тимчасово не працює проживає в м Таращі Київської облас

ті член Української Республіканської партії Висунуто виборчим блоком партій Національ

ний фронт

Мороз

Олександр

Олександрович

року народження інженер механік Голова Верховної Ради України ГоловаСоціалістич

ної партії України проживає в м Києві Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії

У країни таСелянської партії У країни Заправду занарод заУкраїну

Сівкович

Володимир

Леонідович

року народження радіоінженер голова адміністративної ради телевізійного каналу СТБ

проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Турчин

Генадій

Петрович

року народження інженер електрик завідувач відділом приватного підприємства Ш ел

тон проживає в м Києві член Партії Зелених України Висунуто Партією Зелених України

Шеремет

Олег

Петрович

року народження інженер сільського господарства директор відкритого акціонерного

товариства Украгроконсалт проживає в м Борисполі Київської області член Народного

Руху України Висунуто НароднимРухом України

Яценко

Дмитро

Петрович

року народження інженер механік голова Київської обласної громадської організації

Союз Чорнобиль проживає в м Ірпіні К иївської області безпартійний Самовисування

Бебех

Іван

Єгорович

року народження економіст генеральний директор Українського державного фонду під

тримки селянських фермерських господарств проживає в м Києві член Української селян

ської демократичної партії Висунуто виборчим блоком партій Європейський вибір України

Заїка

Лариса

Михайлівна

року народження вчитель географії вчитель київської середньої школи № проживає в

с Рокитному Київської області член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністичною

партією України

Кравченко

Валерій

Олексійович

року народження немає професії голова Київської обласної організації Демократичної партії

України проживає в м Києві член Демократичної партії України Висунуто виборчим блоком пар

тій Блок Демократичних партій НЕП



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Любецький

Володимир

Анатолійович

року народження військовослужбовець директор приватного підприємства Гермес

проживає в смт Ставищах Київської області член Народно демократичної партії Висунуто

Народно демократичною партією

Молодорич

Ніна

Олексіївна

року народження вчитель біології Таращанської загальноосвітньої середньої школи №

проживає в м Таращі К иївської області безпартійна Самовисування

Ніколаєнко

Іван

Андрійович

року народження інженер механік заступник Керуючого справами Верховної Ради Укра

їни проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Охріменко

Алла

Володимирівна

року народження вчитель української мови та літератури директор Ржищівської загаль

ноосвітньої школи проживає в м Ржищеві безпартійна Висунуто Всеукраїнським

об єднанням Громада

Київська область Виборчийокруг№

Андрушко

Анатолій

Миколайович

року народження інженер будівельник виконроб фірми Колос м Київ проживає в

м Боярці К иївської області безпартійний Висунуто Партією

духовного економічного і соціального прогресу

Гончарук

ЛюбовОлександрівна

року народження бухгалтер тимчасово непрацює проживає в м Кагарлику безпартійна

Самовисування

Грисюк

Володимир

Григорович

року народження ветеринарний лікар ветеринарний лікар токсиколог радіолог К агар

лицької районної ветеринарної лабораторії проживає в м Кагарлику К иївської області член

Партії Зелених України Висунуто Партією Зелених України

Журавський

Олег

Юзефович

року народження інженер механік економіст директор центру підприємництва прожи

ває в м Києві член Соціал демократичної партії України Самовисування

Засуха

Тетяна

Володимирівна

року народження зооінженер біолог голова агрофірми Світанок проживає в

с Ковалівці Васильківського району Київської області член Аграрної партії У країни Самови

сування

К абанець

Наталія Олексіївна

року народження бухгалтер директор товариства з обмеженою відповідальністю Кара

м Обухів проживає в м Києві безпартійна Самовисування

Ковальчук

Леонід

Юрійович

року народження викладач керівник навчально виховного закладу Українська націона

льна школа центр смт Гребінки Васильківського району Київської область проживає в

смт Гребінках Васильківського району Київської області член Конгресу Українських Націона

лістів Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Коробенко

Іван

Гнатович

року народження зоотехнік керуючий Кагарлицьким відділенням ощадного банку про

живає в м Кагарлику Київської області безпартійний Самовисування

Логвиненко

Сергій Іванович

року народження офіцер повітряних сил голова Кагарлицької районної ради проживає в

м Кагарлику Київської області безпартійний Самовисування

Мариниченко

Павло

Артемович

року народження викладач перекладач слюсар Трипільської теплоелектростанції про

живає в с Трипіллі Обухівського району Київської області безпартійний Самовисування

Найда

Ігор

Володимирович

року народження опіковий хірург головний лікар закритого акціонерного товариства

екологоохоронної фірми КРЕОМА ФАРМ м Київ проживає в м Ірпіні Київської області

член Народно демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією

Пеньков

Валерій

Іванович

року народження будівельник заступник директора по будівництву фірми Почайна

м Обухів К иївської області проживає в м Обухові Київської області безпартійний Самови

сування

Пономаренко

Олег

Миколайович

року народження інженер охоронець колективного підприємства Рона смт Калинівка

Васильківського району проживає в смт Калинівці Васильківського району член Комуністич

ної партії У країни Висунуто Комуністичною партією України

Пронькін

Володимир

Леонідович

року народження гірничий інженер генеральний директор товариства з обмеженою від

повідальністю Агропромисловий комплекс Стронг проживає в м Києві член Селянської

партії У країни Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії У країни таСелянської партії

У країни Заправду занарод заУкраїну

Сав ян

К остянтин

Іванович

року народження електрик заступник голови Київської обласної організації Народного

Руху України голова управи обласної організації Народного Руху України проживає в

м Києві член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Склянкін

Юрій

Вікторович

року народження економіст президент компанії Ф орест проживає в м Києві член

Християнсько демократичної партії У країни Висунуто Християнсько демократичною партією

України

Стрілько

Валентина

Василівна

року народження викладач української мови та літератури президент М іжнародного

освітнього фонду ім ЯрославаМудрого проживає в м Києві член Всеукраїнського обєднання

Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Щелкунов

Володимир

Ігоревич

року народження інженер механік перший віце президент Українського союзу промис

ловців і підприємців проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Бабанський

ВасильВасильович

року народження журналіст головний редактор газети ДіловаУкраїна проживає в м Києві

член Партії праці ВисунутоЛіберальною партією України

Дрига

Анатолій

Борисович

року народження економіст голова Кагарлицько Ржищівської міжрайонної державної

податкової адміністрації Київської області проживає в м Кагарлику Київської області безпар

тійний Самовисування

К арпенко

Олександр

Федорович

року народження викладач філології редактор Кагарлицької телестудії проживає в

м Кагарлику Київської області безпартійний Висунуто Соціал демократичною партією Укра

їни

Привалов

Віктор

Дмитрович

року народження інженер теплоенергетик заступник М іністра агропромислового ком

плексу України проживає в м Києві безпартійний Самовисування



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Київська область Виборчийокруг№

Базилевський

Борис

Миколайович

року народження юрист міжнародник завідувач секретаріату Комітету Верховної Ради

України у закордонних справах і зв язках з СНД проживає в м Києві член Української Хрис

тиянсько демократичної партії Висунуто виборчим блоком партій Вперед Україно

Барабаш

Володимир

Володимирович

року народження економіст генеральний директор фірми Мономах проживає в с Хотові

Києво Святошинського району Київської області безпартійний Висунуто виборчим блоком партій

Блок Демократичних партій НЕП

Гажаман

Василь

Степанович

року народження викладач української мови і літератури завідувач відділом з національ

них та мовних питань Київської міської державної адміністрації проживає в м Боярці К иївсь

кої області член Української Республіканської партії Висунуто виборчим блоком партій На

ціональний фронт

Грицаєнко

Леонід

Романович

року народження юрист спеціальний прокурор прокуратури Київської області проживає

в м Броварах Київської області безпартійний Висунуто Всеукраїнським обєднанням Грома

да

Грошев

Євген

Вікторович

року народження економіст головаправління акціонерного комерційного банку Синди

кат проживає в м Києві безпартійний Висунуто Всеукраїнською партією трудящих

Дзюбко

ПетроОлексійович

року народження юрист суддя Києво Святошинського районного суду Київської області

проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Євдокимов

Валерій

Олександрович

року народження юрист народний депутат України проживає в м Києві член Народно

демократичної партії Самовисування

Жовтяк

Євген

Дмитрович

року народження інженер механік народний депутат України проживає в м Вишневому

Києво Святошинського району Київської області член Народного Руху України Висунуто

Народним Рухом України

Іванов

Юрій

Миколайович

року народження інженер механік генеральний директор товариства з обмеженою відпо

відальністю РЕП ТРАНС проживає в м Києві безпартійний Самовисування

К арпенко

Володимир

Васильович

року народження інженер механік головний інженер автогосподарства Київської облас

ної державної адміністрації проживає в с Тарасівці К иєво Святошинського району Київської

області безпартійний Самовисування

К асянчук

Ростислав

Прохорович

року народження інженер механік пенсіонер проживає в м Вишневому Києво

Святошинського району Київської області безпартійний Самовисування

Косенко

Григорій

Михайлович

року народження інженер механік заступник голови Києво Святошинської районної

державної адміністрації Київської області проживає в с Гореничах Києво Святошинського

району Київської області член Аграрної партії України Висунуто Аграрною партією України

Костинський

Григорій

Борисович

року народження лікар професор Київського медичного інституту Української асоціації

народної медицини голова Київської міської організації Ліберальної партії У країни проживає

в м Києві член Ліберальної партії У країни Висунуто Ліберальною партією України

Кравчук

ВасильОлексійович

року народження вчитель історії заступник голови правління Пенсійного фонду Украї

ни проживає в м Київ безпартійний Самовисування

Легкий

Валерій

Іванович

року народження немає професії за освітою голова ради М іжнародного благодійного

фонду допомоги інвалідам Чорнобиля проживає в м Києві член Соціалістичної партії У краї

ни Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії України та Селянської партії У країни

Заправду занарод заУкраїну

Міщерська

Наталія

Андріївна

року народження журналіст спеціальний кореспондент телевізійного об єднання Украї

нські телевізійні новини Національної телекомпанії України проживає в м Києві безпартій

на Самовисування

Орлов

Валерій

Вікторович

року народження інженер механік заступник генерального директора Асоціації соледо

бувних підприємств Укрсіль М іністерства агропромислового комплексу України проживає

в м Києві член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністичною партією України

Пікулик

Василь

Серафимович

року народження вчитель історії та суспільствознавства заступник генерального дирек

тора фірми Катех Електро директор фірми Катех Сервіс проживає в м Ірпіні Київської

області безпартійний Висунуто Партією національно економічного розвитку України

Сліпко

Володимир

Федорович

року народження журналіст коментатор Національної радіокомпанії У країни проживає

в м Боярці К иївської області безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Європейський

вибір України

Удовиченко

Володимир

Петрович

року народження інженер шляхів сполучень Славутицький міський голова проживає в

м Славутичі член Народно демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією

Гошко

Анатолій

Олександрович

року народження юрист правознавець заступник міського голови Вишневої ради народних

депутатів Києво Святошинського району Київської області проживає в м Вишневому Києво

Святошинського району Київської області безпартійний ВисунутоПартією духовного економічно

го і соціальногопрогресу

Київська область Виборчийокруг№

Акімшина

Ніна

Данилівна

року народження вихователь викладач педагогіки та психології завідувач дошкільної

установи № проживає в м Києві член Християнсько демократичної партії У країни Висунуто

Християнсько демократичною партією України

Алмазін

ІгорПантелеймонович

року народження радіоінженер голова кооперативу Імпульс проживає в смт Іванкові

К иївської області безпартійний Самовисування

Андреєв

Юрій

Борисович

року народження інженер енергетик президент Всеукраїнської громадської організації

Союз Чорнобиль України проживає в м Києві член Української партії справедливості

Висунуто Українською партією справедливості



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Андрощук

Володимир

Іванович

року народження кінорежисер кінорежисер студії Укртелефільм проживає в

м Броварах Київської області член Партії духовного економічного і соціального прогресу

Висунуто Партією духовного економічного і соціального прогресу

Безсмертний

Роман

Петрович

року народження вчитель історії народний депутат України постійний представник

Президента України у Верховній Раді України проживає в м Києві член Народно

демократичної партії Самовисування

Братко

Віктор Іванович

року народження економіст голова правління акціонерного банку Київська Русь про

живає в м Києві безпартійний Самовисування

Бригадир

Микола

Іполітович

року народження інженер будівельник провідний спеціаліст відділу капітального будів

ництва управління житлово комунального господарстваКиївської обласної державної адмініс

трації проживає в м Києві безпартійний Самовисування

К ірімов

Іван

Захарович

року народження вчитель народний депутат України проживає в смт Іванкові Київської

області безпартійний Самовисування

Коляда

Олександр

Федорович

року народження токар водій президент Макарівської районної організації Дитячий

фонд Чорнобиль проживає в смт Макарові Київської області безпартійний Самовисування

Королюк

Володимир

Олександрович

року народження журналіст оглядач газети Голос України проживає в м Києві безпа

ртійний Висунуто виборчим блоком партій Європейський вибір України

Кострома

Віталій

Олексійович

року народження вчений зоотехнік заступник голови виробничого кооперативу Гра

ніт Київський облавтодор проживає в смт Макарові Київської області член Комуністичної

партії У країни Висунуто Комуністичною партією України

Кутаф єв

Віталій

Вячеславович

року народження учитель математики завідувач відділу міжнародних проектів Інституту

змісту таметодів навчання проживає в м Вишгороді Київської області безпартійний Самови

сування

Майбоженко

Микола

Никонович

року народження юрист правознавець приватний адвокат проживає в м Вишгороді

К иївської області член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським

об єднанням Громада

Мельник

Василь

Віталійович

року народження інженер механік сільського господарства голова Вишгородської ра

йонної державної адміністрації К иївської області проживає в смт Бучі Києво Святошинського

району Київської області безпартійний Самовисування

Павлов

Сергій

Дмитрович

року народження вчений агроном заступник генерального директора фірми Укрвироб

ничпостачторг проживає в м Вишгороді К иївської області безпартійний Самовисування

Пилипенко

Віталій

Олександрович

року народження викладач фізичної культури та спорту президент акціонерного товари

ствафутбольного клубу Система проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Прокопець

Володимир

Микитович

року народження економіст директор товариства з обмеженою відповідальністю Нові

тех проживає в м Києві член Української Республіканської партії Висунуто виборчим бло

ком партій Національний фронт

Рогалевський

МихайлоФранцович

року народження викладач тренер викладач проживає в м Вишгороді Київської області

безпартійний Самовисування

Рудич

Станіслав

Миколайович

року народження інженер електрик начальник бюро складання тамонтажу конструктор

сько технологічного відділу відкритого акціонерного

товариства Карат проживає в м Вишгороді Київської області безпартійний Самовисування

Рябченко

Володимир

Петрович

року народження інженер електрик головаправління відкритого акціонерного товарист

ва Макарівський льнозавод проживає в смт Макарові Київської області безпартійний Са

мовисування

Сінько

Василь

Данилович

року народження вчений зоотехнік голова Київської обласної ради проживає в м Києві

безпартійний Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії У країни та Селянської партії

У країни Заправду занарод заУкраїну

Смеречинський

Олександр

Всеволодович

року народження адвокат приватний адвокат проживає в смт Макарів Київської області

член Партії Зелених України Висунуто Партією Зелених України

Степаненко

Микола

Леонтійович

року народження юрист генеральний директор закритого акціонерного товариства

Український сувенір проживає в м Києві член Народного Руху України Висунуто Народ

ним Рухом України

Філіпович

АнатолійАндрійович

року народження інженер лісового господарства начальник деревообробного комбінату

№ проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Чайковський

Анатолій

Степанович

року народження юрист історик завідувач кафедри Національної академії внутрішніх

справ України проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Шклярук

Франс Фелікс

Станіславович

року народження юрист тимчасово не працює проживає в м Києві безпартійний Само

висування

Білоног

Василь

Павлович

року народження інженер механік сільського господарства перший заступник голови

Іванківської районної державної адміністрації К иївської області проживає в смт Іванкові Ки

ївської області член Аграрної партії У країни Висунуто Аграрною партією України

Київська область Виборчийокруг№

Бабенко

Ольга Павлівна

року народження технік технолог пенсіонер проживає в с Яреськах Ш ишацького райо

ну Полтавської області безпартійна Самовисування

Баклан

Сергій

К остянтинович

року народження викладач музики віце президент Спілки кооператорів та підприємців

України проживає в м Києві член Ліберально демократичної партії У країни Висунуто вибо

рчим блоком партій Європейський вибір України

Бардин

ЯрославБогданович

року народження вчений агроном народний депутат України проживає в м Києві член

Аграрної партії У країни Самовисування
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Гарницький

Микола

Петрович

року народження інженер механік президент міжгалузевого науково технічного колек

тивного підприємства Лана проживає в м Києві член Партії духовного економічного і

соціального прогресу Висунуто Партією духовного економічного і соціального прогресу

Дегтяренко

Володимир

Григорович

року народження юрист адвокат смт Баришівка Київської області проживає в

с Морозівці Баришівського району Київської області безпартійний Самовисування

Журавель

Андрій

Вікторович

року народження немає професії за освітою експерт з питань митниці та транспорту

товариства з обмеженою відповідальністю Мономах проживає в м Броварах Київської об

ласті член Християнсько демократичної партії У країни Висунуто Християнсько

демократичною партією України

Іщенко

ОлексійМаксимович

року народження інженер будівельник Броварський міський голова проживає в

м Броварах Київської області безпартійний Самовисування

Козленко

Борис

Опанасович

року народження інженер гідротехнік голова Київського обласного товариства кролів

ників звірівників любителів проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Курикін

Сергій

Іванович

року народження викладач історії заступник голови Партії Зелених України з політич

них питань проживає в м Києві член Партії Зелених України Висунуто Партією Зелених

України

Леоненко

Віктор

Іванович

року народження товарознавець голова колективного сільськогосподарського підприєм

ства Зоря Броварського району Київської області проживає в м Києві безпартійний Само

висування

Михайлюк

Михайло

Васильович

року народження юрист голова Броварського районного суду Київської області прожи

ває в м Броварах Київської області безпартійний Самовисування

Новіков

Олександр

Васильович

року народження юрист народний депутат України проживає в м Броварах Київської

області безпартійний Висунуто Українською партією справедливості

Остапець

СергійЛеонідович

року народження юрист проректор з навчальної роботи Дніпропетровського юридичного

інституту проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Савін

Іван

Пилипович

року народження інженер механік старший інженер Українського науково дослідного

інституту онкології проживає в м Броварах член Комуністичної партії У країни Висунуто

Комуністичною партією України

Скибенко

Іван

Васильович

року народження вчений зоотехнік генеральний директор Української корпорації Тва

ринпром проживає в с Коржі Баришівського району Київської області безпартійний Само

висування

Хоролець

Лариса

Іванівна

року народження артисткадрами і к іно генеральний директор центру Український дім

при Кабінеті М іністрів України проживає в м Києві член Всеукраїнського об єднання Гро

мада Висунуто Всеукраїнським обєднанням Громада

Черніков

Володимир

Олександрович

року народження інженер механік головний спеціаліст з питань лісового господарства

Кабінету М іністрів України проживає в м Броварах Київської області безпартійний Самови

сування

Чернюк

Володимир

Сергійович

року народження лікар стоматолог технічний працівник видавництва Мальовнича

Україна проживає в м Броварах Київської області безпартійний Самовисування

Шевченко

Олесь

Євгенович

року народження журналіст тимчасово не працює член Центрального Проводу Народ

ного Руху України проживає в м Києві член Народного Руху України Висунуто Народним

Рухом України

Шибіко

Анатолій

Володимирович

року народження географ картограф заступник Голови Української Республіканської

партії проживає в м Києві член Української Республіканської партії Висунуто виборчим

блоком партій Національний фронт

Яворівський

Володимир

Олександрович

року народження філолог письменник народний депутат України Голова Демократич

ної партії У країни проживає в м Києві Висунуто виборчим блоком партій Блок Демократи

чних партій НЕП

Київська область Виборчийокруг№

Бакай

Ігор

Михайлович

року народження юрист народний депутат України голова правління Державної націо

нальної акціонерної компанії Нафтогаз України проживає в м Києві безпартійний Само

висування

Бойко

Володимир

Іванович

року народження немає професії за освітою президент інформаційного агентства Схід

Захід проживає в м Києві член Партії Християнсько народний Союз Висунуто виборчим

блоком партій Вперед Україно

Власенко

Лариса

Ананіївна

року народження вчитель хімії директор Бориспільської філії технічного ліцею Націона

льного технічного університету України Київський політехнічний інститут проживає в

м Борисполі Київської області член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеук

раїнським об єднанням Громада

Гаврик

Віталій

Миколайович

року народження інженер механік директор товариства з обмеженою відповідальністю

Планета ЛТД проживає в м Києві член Селянської партії У країни Висунуто виборчим

блоком Соціалістичної партії України та Селянської партії У країни За правду за народ за

Україну

Жовніренко

Павло

Григорович

року народження економіст міжнародник директор програм М іжнародного фонду Від

родження проживає в м Києві член Партії Реформи і порядок Самовисування

Козацький

Олександр

Михайлович

року народження інженер юрист пенсіонер проживає в с К улябівці Яготинського райо

ну Київської області безпартійний Самовисування

Корж

Сергій

Іванович

року народження інженер бізнес адміністратор авіадиспетчер Державного підприємства

обслуговування повітряного руху проживає в м Києві член Ліберальної партії У країни Вису

нуто Ліберальною партією України



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Мудренко

Володимир Іванович

року народження інженер начальник відділу військової частини А проживає в

м Києві безпартійний Самовисування

Опанасенко

Григорій

Петрович

року народження вчений агроном докторант Інституту цукрових буряків Української

академії аграрних наук проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Попсуй

Олександр

Миколайович

року народження лікар голова Згурівської районної ради Київської області проживає в

смт Згурівці Київської області член Демократичної партії України Висунуто виборчим блоком

партій Блок Демократичних партій НЕП

Соломатін

Юрій

Петрович

року народження гірничий інженер геофізик начальник відділу М іністерства України з

питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської

катастрофи проживає в м Києві член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністич

ною партією України

Цимбал

Володимир

Олексійович

року народження агроном економіст заступник генерального директора Українського

державного фонду підтримки селянських фермерських господарств проживає в с Морозівці

Баришівського району Київської області член Української селянської демократичної партії

Висунуто виборчим блоком партій Європейський вибір України

Черненко

Дмитро

Олексійович

року народження інженер механік директор Київського центрального конструкторсько

го бюро Ш хуна проживає в м Києві член Народного Руху України Висунуто Народним

Рухом України

Чупейда

Ілля

Тимофійович

року народження юрист юрисконсульт Боярської лісової дослідної станції проживає в

м Боярці Київської області безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Національний

фронт

Швець

Михайло

Вікторович

року народження інженер механік перший заступник директора нафтобази Ш елтон

БУПОН проживає в с Чубинському Бориспільського району Київської області безпартій

ний Висунуто Партією Зелених України

Шейко

Олександр

Петрович

року народження інженер технолог директор голова правління відкритого акціонерного

товариства Веретено проживає в м Києві член Партії М іжрегіональний блок реформ

Висунуто виборчим блоком партій СЛОн Соціально ЛіберальнеОб єднання

К іровоградська область Виборчийокруг№

Антоньєва

Ганна

Петрівна

року народження вчитель історії та суспільствознавства генеральний директор виробни

чого обєднання Артеміда проживає в м К іровограді безпартійна Самовисування

Б лик Мамалат

Віталій

Анатолійович

року народження юрист журналіст теолог голова Республіканської ради професійного

об єднання інженерно технічних працівників України проживає в м К іровограді член Соціал

демократичної партії У країни об єднаної Самовисування

Буток

Віктор

Миколайович

року народження юрист заступник генерального директора промислово фінансової кор

порації Єдині енергетичні системи України проживає в м Дніпропетровську член Всеукра

їнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Гранатов

Олександр

Федорович

року народження інженер механік референт з питань економіки та фінансів приватного

підприємства АГІ ІК проживає в м К іровограді безпартійний Самовисування

Жаданов

Сергій

Станіславович

року народження інженер механік заступник голови профспілкового обєднання підпри

ємств Інторг проживає в м К іровограді член Партії М іжрегіональний блок реформ Ви

сунуто виборчим блоком партій СЛОн Соціально ЛіберальнеОб єднання

Журба

Геннадій Іванович

року народження лікар стоматолог директор малого підприємства Булат м К іровоград

проживаєвм К іровограді безпартійний Самовисування

Колесникова

Тетяна

Василівна

року народження економіст начальник управління Кіровоградського територіальногоуправління

Державної комісії з цінних паперів тафондового ринку проживає в м К іровограді безпартійна Вису

нутоНароднимРухомУкраїни

Ласун

Сергій

Володимирович

року народження технік будівельник тимчасово не працює проживає в м К іровограді

член Української Республіканської партії Висунуто виборчим блоком партій Національний

фронт

Латарцев

Олександр

Якович

року народження технік механік слюсар відкритого акціонерного товариства К ірово

градгідроспецбуд проживає в м К іровограді член Всеукраїнської партії трудящих Висунуто

Всеукраїнською партією трудящих

Мігель

Василь

Йосипович

року народження інженер електромеханік заступник директора виробничо сервісного

підприємства Диск проживає в м К іровограді безпартійний Самовисування

Нікітіна

Валентина

Володимирівна

року народження економіст директор К іровоградської філії акціонерного комерційного

банку Правекс Банк проживає в м К іровограді член Партії Регіонального відродження

України Висунуто Партією Регіонального відродження України

Пастух

Галина

Василівна

року народження юрист начальник управління соціального захисту населення К ірово

градської обласної державної адміністрації проживає в м К іровограді безпартійна Висунуто

Християнсько демократичною партією України

Пересунько

Сергій

Іванович

року народження юрист президент товариства з обмеженою відповідальністю УБП

Єлисавет проживає в м К іровограді член Соціал демократичної партії України

об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Садовий

Микола

Ілліч

року народження викладач фізики доцент кафедри фізики та методики викладання К і

ровоградського державного педагогічного університету проживає в м К іровограді член Соці

алістичної партії У країни Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії У країни та Се

лянської партії У країни Заправду занарод заУкраїну

Ткач

Анатолій

Анатолійович

року народження інженер будівельник завідувач кафедри ливарного виробництва гідра

вліки та теплотехніки К іровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування

проживає в м К іровограді член Партії Зелених України Висунуто Партією Зелених України

Фундовний

Володимир

Васильович

року народження вчитель математики голова міського комітету профспілки працівників

освіти і науки м К іровограда проживає в м К іровограді безпартійний Самовисування



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Шаров

Ігор

Федорович

року народження вчитель історії економіст заступник М іністра Кабінету М іністрів

України проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Нікулін

Олександр

Васильович

року народження інженер радіозв язку та радіомовлення генеральний директор Реабілі

таційного науково виробничого центру Горн проживає в м К іровограді безпартійний Ви

сунуто Партією Християнсько Народний Союз

К іровоградська область Виборчийокруг№

Карапалов

Юрій

Анатолійович

року народження інженер з електроніки пенсіонер проживає в м К іровограді член Пар

тії Зелених України Висунуто Партією Зелених України

Клюй

Василь

Семенович

року народження агроном економіст професор проректор Інституту післядипломної

освіти керівників і спеціалістів агропромислового комплексу України проживає в м Києві

безпартійний Самовисування

Круценко

Василь

Якович

року народження інженер механік головаправління відкритого акціонерного товариства

Новоукраїнка агротехсервіс проживає в м Новоукраїнці К іровоградської області член Ко

муністичної партії України Висунуто Комуністичною партією України

Момот

Василь

Денисович

року народження юрист заступник начальника управління М іністерства внутрішніх

справ України в Вінницькій області проживає в м Вінниці безпартійний Самовисування

Ніцой

Андрій

Анатолійович

року народження вчитель історії директор К іровоградського обласного центру зайнятос

ті проживає в м К іровограді член Народного Руху України Самовисування

Рішняк

Микола

Олексійович

року народження інженер будівельник голова ради К іровського районного виконавчого

комітету м К іровограда проживає в м К іровограді член Соціал демократичної партії У країни

об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Соколенко

Тетяна

Миколаївна

року народження економіст заступник начальника управління економіки К іровоградсь

кої обласної державної адміністрації проживає в м К іровограді безпартійна Самовисування

Спінко

Олексій

Миколайович

року народження інженер конструктор директор К іровоградської обласної дирекції

поштово пенсійного банку Аваль проживає в м К іровограді член Народно демократичної

партії Самовисування

Тимошенко

Юлія

Володимирівна

року народження економіст народний депутат України проживає в м Дніпропетровську

член Всеукраїнського об єднання Громада Самовисування

Чередник

К остянтин

Валентинович

року народження радіоінженер голова спостережної Ради відкритого акціонерного това

риства К іровоградмолоко проживає в м К іровограді безпартійний Самовисування

Яценко

Юрій

Анатолійович

року народження психолог юрист крайовий отаман Буго Гардівської паланки Українсь

кого козацтва проживає в м К іровограді член Конгресу Українських Націоналістів Висунуто

виборчим блоком партій Національний фронт

Алєксєєв

Віктор

Андрійович

року народження лікар епідеміолог головний лікар амбулаторії станції К ористівка Оде

ської залізниці проживає в м Знам янці К іровоградської області член Ліберальної партії

У країни Висунуто виборчим блоком партій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

К іровоградська область Виборчийокруг№

Добрянський

Ігор

Анатолійович

року народження викладач іноземних мов ректор К іровоградського інституту регіональ

ного управління та економіки проживає в м К іровограді член Всеукраїнського об єднання

Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Желіба

Ігор

Володимирович

року народження інженер програміст слухач Української академії державного управлін

ня при Президентові України проживає в м К іровограді член Соціал демократичної партії

У країни об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Завалевська

Валентина

Олександрівна

року народження економіст організатор народний депутат України проживає в м Києві

безпартійна Самовисування

К нишов

Георгій

Ілліч

року народження інженер електромеханік голова обласного відділення спілки працівни

ків житлово комунального господарства України м К іровограда проживає в м К іровограді

член Партії Регіонального відродження України Висунуто Партією Регіонального відроджен

ня України

Козинський

Анатолій

Сергійович

року народження вчитель математики керуючий Гайворонським відділенням Ощадбан

ку проживає в м Гайвороні К іровоградської області член Народного Руху України Висунуто

Народним Рухом України

Петренко

Микола

Іванович

року народження військовий інженер електронік народний депутат України проживає в

м Києві безпартійний Висунуто Партією Християнсько Народний Союз

Поплавський

Михайло

Михайлович

року народження організатор методист ректор Київського державного університету

культури і мистецтв проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Скляренко

Андрій

Петрович

року народження ветеринарний лікар генеральний директор обласної виробничої асоціа

ції К іровоградм ясопром проживає в м К іровограді член Селянської партії У країни Вису

нуто виборчим блоком Соціалістичної партії У країни таСелянської партії У країни Заправду

занарод заУкраїну

Супрун

ЛюдмилаПавлівна

року народження юрист правознавець президент асоціації Інтерагро проживає в

м Києві безпартійна Самовисування

Тетева

Надія

Семенівна

року народження економіст голова акціонерного товариства Дружба Ульянівського

району К іровоградської області проживає в с Мечиславці Ульянівського району К іровоград

ської області безпартійна Самовисування



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Федотов

Віктор

Васильович

року народження інженер механік голова К іровоградського обкому профспілки праців

ників державних установ проживає в м К іровограді член Всеукраїнської партії трудящих

Висунуто Всеукраїнською партією трудящих

К іровоградська область Виборчийокруг№

Бондар

Володимир

Станіславович

року народження юрист начальник відділу організації та експертизи законопроектних

робіт М іністерства юстиції України проживає в м Києві безпартійний Висунуто виборчим

блоком партій Вперед Україно

Бондар

Яків

Андрійович

року народження інженер електрозв язку головаРади Ф едерації профспілок К іровоград

ської області проживає в м К іровограді безпартійний Висунуто Соціал демократичною пар

тією України обєднаною

Дубіш

Олег

Зіновійович

року народження економіст заступник генерального директора з питань агропромисло

вого комплексу корпорації Єдині енергетичні системи України проживає в м Києві член

Всеукраїнського об єднання Громада Самовисування

Крюков

Віктор

Васильович

року народження викладач соціально політичних дисциплін політолог заступник командира

військової частини А м К іровоград проживає в м К іровограді безпартійний Висунуто Христи

янсько демократичноюпартієюУкраїни

Кухарчук

Олег

Сергійович

року народження економіст голова правління акціонерного товариства закритого типу

Укргаззбут проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Максимчук

Анатолій

Давидович

року народження викладач заступник голови правління відкритого акціонерного товари

ства заводу Пуансон м Знам янка проживає в м Олександрії К іровоградської області без

партійний Самовисування

Малолітко

Іван

Федорович

року народження вчитель географії фізичного виховання вчитель Павлиської загальноо

світньої школи ім В О Сухомлинського проживає в смт Павлишах Онуфріївського району

К іровоградської області член Прогресивної соціалістичної партії України Висунуто Прогре

сивною соціалістичною партією України

Павленко

Валерій

Йосипович

року народження військовослужбовець юрист журналіст головаК іровоградського обла

сного відділення Всеукраїнського комітету оборони прав людини проживає в м К іровограді

безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Меншеслів

Поліщук

Алла

Іванівна

року народження вчитель голова правління обласного відділення Дитячого фонду Укра

їни проживає в м К іровограді член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеук

раїнським об єднанням Громада

Репало

Валерій

Михайлович

року народження економіст начальник обласного управління Ощадного банку України

проживає в м К іровограді член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Рижиков

Вадим

Степанович

року народження інженер механік викладач К іровоградського інституту регіонального

управління таекономіки проживає в м К іровограді безпартійний Висунуто виборчим блоком

партій Національний фронт

Свіріденко

Михайло

Григорович

року народження юрист начальник відділу державної служби охорони при

Знам янському міжрайонному відділі управління М іністерства внутрішніх справ України в

К іровоградській області проживає в м Знам янці К іровоградської області безпартійний Ви

сунуто Партією Зелених України

Семенюк

Олександр

Васильович

року народження інженер електрик директор науково виробничої фірми Сокіл

м Світловодська проживає в м Світловодську член Ліберальної партії У країни Висунуто

виборчим блоком партій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Татаренко

Володимир

Ілліч

року народження інженер голова правління акціонерного товариства офіцерів запасу

Співдружність проживає в м Світловодську К іровоградської області безпартійний Само

висування

Шаланський

Анатолій

Миколайович

року народження інженер механік народний депутат України проживає в м Києві член

Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною партією України

К улик

Микола

Пилипович

року народження лікар профпатолог Знам янської районної лікарні К іровоградської

області проживає в м Знам янці К іровоградської області безпартійний Самовисування

К іровоградська область Виборчийокруг№

Борідченко

Олександр

Борисович

року народження юрист економіст міжнародного права директор К іровоградської філії

акціонерного банку Укоопспілка проживає в м К іровограді член Соціал демократичної

партії У країни об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Бугара

Борис

Петрович

року народження гірничий інженер будівельник директор Олександрійського державно

го комбінату хлібопродуктів проживає в м Олександрії К іровоградської області безпартійний

Самовисування

Дучук

Ярослав

Олександрович

року народження інженер гідротехнік генеральний директор фірми Променергосервіс

проживає в с Панталіях Дубнівського району Рівненської області безпартійний Висунуто

Всеукраїнським об єднанням Громада

Дяченко

Сергій

Іванович

року народження інженер механік генеральний директор закритого акціонерного това

риства Укркомінвест проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Єдін

Олександр

Йосипович

року народження викладач іноземної мови економіст президент підприємства Інтер

Контакт проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Ковальчук

Лариса

Іванівна

року народження економіст заступник директора по економіці товариства з обмеженою

відповідальністю Лада проживає в м Олександрії К іровоградської області безпартійна

Самовисування



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Курило

Михайло

Васильович

року народження політпрацівник пенсіонер проживає в м Олександрії К іровоградської

області член Прогресивної соціалістичної партії України Висунуто Прогресивною соціалісти

чною партією України

Мармазов

Євген

Васильович

року народження інженер електромеханік народний депутат України проживає в

м Києві член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністичною партією України

Могилей

Геннадій

Терентійович

року народження вчитель фізики та математики директор гімназії №ім Т Г Ш евченка

м Олександрії проживає в м Олександрії К іровоградської області член Народно

демократичної партії Самовисування

Пріхно

Віктор

Якович

року народження гірничий інженер старший державний інспектор начальник екологіч

ної інспекції Державного управління екологічної безпеки м Олександрії проживає в

м Олександрії К іровоградської області безпартійний Висунуто Партією Зелених України

Ревенко

Анатолій

Дмитрович

року народження економіст заступник голови К іровоградської обласної державної адмі

ністрації проживає в м К іровограді член Народного Руху України Висунуто Народним Ру

хом України

Репіда

Віктор

Іванович

року народження інженер будівельник директор К іровоградської філії акціонерного

товариства Центр продажу об єктів незавершеного будівництва проживає в м К іровограді

безпартійний Висунуто виборчим блоком партій СЛОн Соціально ЛіберальнеОб єднання

Чабан

Віталій

Григорович

року народження вчитель історії та суспільствознавства директор фірми Славутич М

ЛТД проживає в м Олександрії К іровоградської області член Соціал демократичної партії

У країни об єднаної Самовисування

Саєнко

ВікторМитрофанович

року народження інженер електрик президент концерну ЛАН м Олександрія прожи

ває в м Олександрії безпартійний Самовисування

Целих

Юрій Георгійович

року народження вчений агроном народний депутат України проживає в

м К іровоограді член Комуністичної партії України Самовисування

Чеботарьов

Валентин

Павлович

року народження фізик народний депутат України проживає в м Києві безпартійний

Самовисування

Луганська область Виборчийокруг№

Афанас єв

ВікторВасильович

року народження вчений агроном помічник консультант народного депутата України

проживає в м Луганську безпартійний Самовисування

Бакуменко

Віктор

Пахомович

року народження філолог літературний працівник керівник прес центру Луганської

міської ради проживає в м Луганську член Соціал демократичної партії У країни об єднаної

Самовисування

Беспалов

МиколаОлексійович

року народження технік технолог прохідник шахти Мощинська шахтоуправління Луган

ське проживаєвм Луганську безпартійний Самовисування

Борзих

Олександр

Іванович

року народження вчений агроном народний депутат України проживає в с Хорошому

Слав яносербського району Луганської області безпартійний Самовисування

Герасимов

Віктор

Михайлович

року народження інженер електрик голова територіального комітету профспілки Луган

ського відділення Донецької залізничної дороги проживає в м Луганську безпартійний Са

мовисування

Данілов

ОлексійМячеславович

року народження ветеринар тимчасово не працює проживає в м Луганську безпартій

ний Самовисування

Зайцева

Ірина

Павлівна

року народження вчитель російської мови та літератури доцент кафедри російського

мовознавства Луганського державного педагогічного інституту проживає в м Луганську без

партійна Самовисування

К арабулін

Владислав

Борисович

року народження вчитель історії складач поїздів Луганського об єднаного господарства

залізничного транспорту проживає в м Луганську член Громадянського конгресу України

Висунуто виборчим блоком партій ТрудоваУкраїна

К арачун

Іван

Федосійович

року народження учитель географії вчитель географії Луганської середньої школи №

проживає в м Луганську член Соціалістичної партії У країни Висунуто виборчим блоком

Соціалістичної партії України таСелянської партії У країни Заправду занарод заУкраїну

Мазур

Олена

Анатоліївна

року народження інженер економіст головний спеціаліст Луганського обласного центру

соціальних служб для молоді проживає в м Луганську член Прогресивної соціалістичної

партії У країни Висунуто Прогресивною соціалістичною партією України

Парнєв

Сергій

К імович

року народження вчитель історії та суспільствознавства радник закритого акціонерного

товариства Метпром проживає в м Луганську безпартійний Самовисування

Свинцицький

Володимир

Чеславович

року народження радіотехнік консультант юридичної консультації проживає в

м Луганську член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Свірін

Олександр

Федорович

року народження юрист заступник начальника управління Генеральної прокуратури

України проживає в м Києві безпартійний Висунуто Народно демократичною партією

Титаренко

Сергій

Анатолійович

року народження викладач філософії асистент кафедри філософії та соціології Східно

українського державного університету проживає в м Луганську член Партії праці Висунуто

виборчим блоком партій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Філімоненко

К остянтин

Вадимович

року народження інженер електромеханік доцент Східноукраїнського державного уні

верситету проживає в м Луганську член Конгресу Українських Націоналістів Висунуто ви

борчим блоком партій Національний фронт

К аташов

Юрій

Миколайович

року народження юрист черговий Луганського обласного приймальника розподільника

для неповнолітніх проживає в смт Слов яносербську безпартійний Самовисування

Ягоферов

Анатолій

Миколайович

року народження інженер механік народний депутат України проживає в м Луганську

безпартійний Самовисування



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Луганська область Виборчийокруг№

Антонюк

Віктор

Миронович

року народження інженер електронної техніки доцент Східноукраїнського державного

університету проживає в м Луганську безпартійний Висунуто Прогресивною соціалістичною

партією України

Булгак

Леонід

Миколайович

року народження технік технолог заступник директора Луганського обласного орендно

го товариства закритого типу Втормет проживає в м Луганську член Демократичної партії

У країни Висунуто виборчим блоком партій Блок Демократичних партій НЕП

Велігура

Юрій

Васильович

року народження інженер електромеханік заступник директора по техніці Луганської

філії акціонерного банку Банкірський дім проживає в м Луганську член Соціалістичної

партії У країни Висунуто Соціалістичною партією України

Воловик

Іван

Федорович

року народження інженер механік заступник генерального директора корпорації Лу

ганськсадвинпром проживає в м Луганську член Аграрної партії України Висунуто Аграр

ною партією України

Дураков

Микола Григорович

року народження немає професії за освітою пенсіонер проживає в м Луганську безпар

тійний Самовисування

Євдокимов

Володимир

Миколайович

року народження інженер механік юрист правознавець перший заступник начальника

управління М іністерства внутрішніх справ України в Луганській області начальник управлін

ня по боротьбі з організованою злочинністю управління М іністерства внутрішніх справ Украї

ни в Луганській області проживає в м Луганську безпартійний Самовисування

Жарков

Олексій

Андрійович

року народження інженер голова Луганської обласної ради профспілки працівників

автомобільного та сільськогосподарського машинобудування України проживає в

м Луганську безпартійний Висунуто Соціал демократичною партією України

К аташов

Микола

Михайлович

року народження юрист правознавець засновник Благодійного фонду М М Каташова

проживає в с Металіст Слов яносербського району Луганської області безпартійний Самови

сування

Кривобоков

Владислав

Анатолійович

року народження інженер механік голова громадської організації Рух за соціальний

захист населення проживає в м Луганську безпартійний Самовисування

Марамзін

Федір

Андрійович

року народження технік технолог заступник начальника загону воєнізованої охорони

державної холдінгової компанії Луганськтепловоз проживає в м Луганську член Комуніс

тичної партії України Висунуто Комуністичною партією України

Паршин

Олександр

Андрійович

року народження інженер металург генеральний директор закритого акціонерного това

риства Термо проживає в м Луганську безпартійний Самовисування

Петрівний

Василь

Михайлович

року народження штурман інженер голова ради Ф онду сприяння формуванню грома

дянського суспільства Республіка проживає в м Луганську член Партії Реформи і поря

док Висунуто Партією Реформи і порядок

Пилипенко

Ольга

Миколаївна

року народження вчитель початкових класів вихователь дитячого садка ясел № член

проводу Луганської обласної організації Народного Руху України проживає в м Луганську

член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Подгорний

Сергій

Петрович

року народження вчитель математики помічник заступника голови Луганської обласної

державної адміністрації проживає в м Луганську член Народно демократичної партії Вису

нуто Народно демократичною партією

Рягузов

Олександр

Никифорович

року народження юрист пенсіонер проживає в м Луганську безпартійний Самовису

вання

Степанов

ПетроСтепанович

року народження економіст народний депутат України головапідкомітету Верховної Ради Укра

їни проживаєвм Луганську безпартійний Самовисування

Тараба

Віктор

Іванович

року народження інженер економіст начальник Управління важкої легкої промисловос

ті та торгівлі К абінету М іністрів України проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Ткаченко

Віктор

Петрович

року народження інженер механік доцент Східноукраїнського державного університету

проживає в м Луганську безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Національний

фронт

Токарєв

Анатолій

Іванович

року народження вчений агроном голова Луганської обласної ради садівницьких това

риств проживає в м Луганську безпартійний Самовисування

Хмелевський

Вячеслав

Володимирович

року народження інженер будівельник інженер Луганської обласної організації Всеукра

їнської спілки автомобілістів проживає в м Луганську безпартійний Самовисування

Шердець

Іван

Павлович

року народження військовослужбовець командир військової частини м Луганськ

проживає в м Луганську безпартійний Висунуто виборчим блоком партій ТрудоваУкраїна

Юров

Юрій

Павлович

року народження викладач історії та англійської мови головний редактор редакції газети

вік голова Луганської обласної координаційної ради Всеукраїнського обєднання Гро

мада проживає в м Луганську член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеук

раїнським об єднанням Громада

Зарубінський

Валерій

Моїсейович

року народження інженер електрофізик заступник директораРегіонального фонду підт

римки підприємництва Кредо проживає в м Луганську член Партії Регіонального відро

дження України Висунуто Партією Регіонального відродження України

Луганська область Виборчийокруг№

Вишняк

АнатолійСергійович

року народження водій водій приватного підприємця проживає в м Брянці Луганської

області безпартійний Самовисування



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Гмиря

Сергій

Петрович

року народження викладач історії та суспільствознавства народний депутат України

проживає в м Алчевську Луганської області член Комуністичної партії У країни Висунуто

Комуністичною партією України

Дедов

Олександр

Дмитрович

року народження інженер механік завідувач кафедри технології машинобудування та

високоефективних процесів обробки Донбаського гірничо металургійного інституту проживає

в м Алчевську член Партії Регіонального відродження України Висунуто Партією Регіональ

ного відродження України

Зуйко

Сергій

Якович

року народження історик доцент кафедри соціально гуманітарних дисциплін Донбасько

го гірничо металургійного інституту проживає в м Алчевську Луганської області член Соці

ал демократичної партії України об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією Укра

їни об єднаною

Кожевіна

Наталія

Дмитрівна

року народження інженер електрик голова Ради Ф едерації профспілок працівників

кооперації та інших форм підприємництва України проживає в м Києві член Партії М іжре

гіональний блок реформ Висунуто виборчим блоком партій СЛОн Соціально Ліберальне

Об єднання

Кравченко

Юрій

Анатолійович

року народження інженер генеральний директор спільного багатопрофільного підприєм

ства Індустрія проживає в м Алчевську безпартійний Самовисування

Левандовський

Вячеслав

Олександрович

року народження інженер механік помічник складальника поїздів станції Лутовіновське

селище проживає в м Луганську член Конгресу Українських Націоналістів Висунуто вибор

чим блоком партій Національний фронт

Лигін

Олександр

Олександрович

року народження гірничий інженер електрик електрик ТЛЦ відкритого акціонерного

товариства Алчевський металургійний комбінат проживає в м Алчевську Луганської облас

ті безпартійний Самовисування

Лисаченко

Олексій

Іванович

року народження інженер металург начальник відділу комплектування та підготовки

кадрів відкритого акціонерного товариства Алчевський металургійний комбінат проживає в

м Алчевську безпартійний Самовисування

Лисенко

МиколаМиколайович

року народження менеджер не працює проживає в м Алчевську член Народного Руху

України Висунуто Народним Рухом України

Лозицький

ФлорЙосипович

року народження гірничий інженер приватний підприємець проживає в м Брянці Лу

ганської області безпартійний Самовисування

Нікітін

Євген

Володимирович

року народження фізик науковий співробітник Східно Українського державного універ

ситету проживає в м Луганську член Громадянського конгресу України Висунуто виборчим

блоком партій ТрудоваУкраїна

Сергеєв

Геннадій

К остянтинович

року народження гірничий інженер економіст заступник директора К іровсько

Брянковської виробничо технічної дирекції державної холдингової компанії Луганськвугіл

ля проживає в м Алчевську Луганської області безпартійний Самовисування

Стрекотенко

Лариса

Олександрівна

року народження вчитель російської мови та літератури секретар Алчевського міського

виконавчого комітету проживає в м Алчевську Луганської області безпартійна Самовисуван

ня

Харченко

Анатолій

Михайлович

року народження інженер теплоенергетик голова Луганського обласного комітету профспілки

працівників металургійної та гірничодобувної промисловості проживає в м Алчевську Луганської

області безпартійний Самовисування

Ходневич

ВолодимирАнтонович

року народження військовослужбовець Луганський обласний військовий комісар про

живає в м Луганську безпартійний Самовисування

Хомутов

Володимир

Миколайович

року народження інженер механік двигунів заступник начальника служби безпеки за

критого акціонерного товариства Союзтрейдкомпані проживає в м Луганську член Партії

Реформи і порядок Висунуто Партією Реформи і порядок

Черняков

Володимир

Олексійович

року народження гірничий технік гірничий майстер шахти Ломоватська проживає в

м БрянкаЛуганської області безпартійний Самовисування

Чигвінцев

Сергій

Юрійович

року народження інженер будівельник генеральний директор виробничого об єднання

Союз проживає в м Алчевську Луганської області безпартійний Самовисування

Чугуєвець

Валентина

Миколаївна

року народження вчитель біології та хімії директор навчально консультаційного пункту

Слав янського авіаційного технічного коледжу в м Брянці проживає в м Брянці член Всеук

раїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським обєднанням Громада

Шакалов

Михайло

Павлович

року народження журналіст власний кореспондент Робітничої газети по Луганській

області проживає в м Луганську член Партії Зелених України Висунуто Партією Зелених

України

Шевельдін

Борис

Миколайович

року народження інженер металург головапрофспілкового комітету відкритого акціоне

рного товариства Алчевський металургійний комбінат проживає в м Алчевську Луганської

області безпартійний Самовисування

Шур

Юрій

Олександрович

року народження інженер металург начальник інформаційно обчислювального центру

відкритого акціонерного товариства Алчевський металургійний комбінат проживає в

м Алчевську член Соціал демократичної партії У країни об єднаної Самовисування

Щедрін

АнатолійГаврилович

року народження інженер будівельник начальник К іровського будівельного управління

проживає в м Брянці безпартійний Самовисування

Лещенко

Ольга

К алинівна

року народження вчитель історії тасуспільствознавства вчитель історії середньої школи№

проживає в м Алчевську Луганської області член Комуністичної партії У країни Самови

сування

Луганська область Виборчийокруг№

Васильківська

Зінаїда

Григоріївна

року народження вчитель географії та біології політолог перший заступник голови Кра

снодонської районної державної адміністрації Луганської області проживає в м Краснодоні

Луганської області безпартійна Самовисування



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Волков

Євген

Сергійович

року народження інженер механік інженер Луганського енергозаводу проживає в

м Луганську член Громадянського конгресу України Висунуто виборчим блоком партій

ТрудоваУкраїна

Герасимов

Віктор

Васильович

року народження інженер механік заступник головного конструкторадержавної холдин

гової компанії Луганськтепловоз проживає в м Луганську безпартійний Самовисування

Грачов

Василь

Васильович

року народження викладач російської мови та літератури підприємець проживає в

м Луганську безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Заливна

Лариса

Миколаївна

року народження лікар доцент кафедри соціальної медицини та організації охорони

здоров я Луганського медичного університету проживає в м Луганську член Соціал

демократичної партії У країни Висунуто Соціал демократичною партією України

К амєнєва

Валентина

Іванівна

року народження лікар завідувач обласною консультативною поліклінікою проживає в

м Луганську член Партії Зелених України Висунуто Партією Зелених України

Кириллов

Віктор

Дмитрович

року народження юрист директор малого приватного підприємства Ф елікс проживає

в м Краснодоні Луганської області безпартійний Самовисування

Кириченко

Вячеслав

Михайлович

року народження інженер механік голова колективного господарського підприємства

Перемога проживає в с Урало Кавказі Краснодонського району Луганської області член

Аграрної партії У країни Висунуто Аграрною партією України

Коломойцев

Валерій

Едуардович

року народження інженер механік народний депутат України професор Східно

Українського державного університету проживає в м Луганську безпартійний Самовисуван

ня

Копилов

Анатолій

Павлович

року народження інженер електрик головаЛенінського районного відділення Пенсійно

го фонду України м Луганська проживає в м Луганську безпартійний Самовисування

Ляхов

Іван

Андрійович

року народження гірничий інженер технолог голова правління обласного соціально

суспільного благодійного фонду адаптації проживає в м Луганську безпартійний Самовису

вання

Павлов

Євген

Олександрович

року народження вчитель математики завідувач кафедри Східноукраїнського державно

го університету проживає в м Луганську член Партії Реформи і порядок Висунуто Партією

Реформи і порядок

Песоцький

Микола

Федорович

року народження вчитель історії та суспільствознавства географії і біології заступник

Луганського міського голови з питань діяльності органів виконавчої влади проживає в

с Муратовому Новоайдарського району Луганської області член Соціал демократичної партії

У країни об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Поліщук

Віра

Дмитрівна

року народження зубний технік головний бухгалтер малого колективного науково виробничого

підприємства Прип ять проживає в м Луганську член Народно демократичної партії України Ви

сунутоНародно демократичноюпартією

Проскурко

Віталій

Ігорович

року народження інженер системотехнік керуючий Луганським відділенням Першого

Українського М іжнародного банку проживає в м Луганську член Всеукраїнського обєднання

Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Сурков

Олексій

Захарович

року народження інженер землевпорядник заступник завідувача організаційним відді

лом Луганської обласної ради проживає в м Луганську безпартійний Самовисування

Ткалич

Валентин

Васильович

року народження вчитель історії та суспільствознавства завідувач відділу з правоохо

ронної та мобілізаційної роботи Сєвєродонецької міської ради Луганської області голова Лу

ганської організації Народного Руху України член Центрального Проводу Народного Руху

України проживає в м Сєвєродонецьку Луганської області член Народного Руху України

Висунуто Народним Рухом України

Уланов

Валентин

Миколайович

року народження правознавець народний депутат України секретар Комітету Верховної

Ради України з питань законності і правопорядку проживає в м Луганську член Комуністич

ної партії У країни Самовисування

Шульга

АнатолійСтепанович

року народження інженер електрик доцент кафедри інформатики і обчислювальної техні

ки проживає вм Луганську безпартійний Самовисування

Баляба

Олександр

Володимирович

року народження юрист правознавець директор товариства з обмеженою відповідальністю

Бюро судових експертиз проживає в м Луганську безпартійний Висунуто виборчим блоком

партій Блок Демократичних партій НЕП

Борщов

Андрій

Андрійович

року народження фізик теоретик програміст економіст товариства з обмеженою відпові

дальністю Меценат проживає в м Луганську член Партії Регіонального відродження Укра

їни Висунуто Партією Регіонального відродження України

Левченко

Анатолій

Іванович

року народження гірничий майстер народний депутат України проживає в

м Краснодоні Луганської області член Комуністичної партії України Висунуто Комуністич

ною партією України

Шашкін

Володимир

Вікторович

року народження інженер інженер по організації та нормуванню праці холдінгової ком

панії Луганськтепловоз проживає в м Луганську безпартійний Висунуто Прогресивною

соціалістичною партією України

Луганська область Виборчийокруг№

Бакуменко

Ірина

К амеліївна

року народження лікар лікар ї міської лікарні м Луганська проживає в м Луганську

член Соціал демократичної партії У країни об єднаної Висунуто Соціал демократичною

партією України об єднаною

Банасько

Василь

Васильович

року народження юрист слідчий по особливо важливим справам прокуратури м Красний Луч

Луганської області проживає в м Красному Лучі Луганської області безпартійний Висунуто вибо

рчимблокомпартій ТрудоваУкраїна



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Батечко

Микола

Андрійович

року народження інженер механік менеджер технічний директор Донецького хімічного

комбінату Антрацитвуглесервіс проживає в м Красному Лучі Луганської області безпар

тійний Самовисування

Борисова

Ольга

Василівна

року народження викладач історії доцент кафедри історії У країни Луганського держав

ного педагогічного інститут ім Т Г Ш евченка проживає в м Луганську член Всеукраїнського

об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Войтенко

Леонід

Якович

року народження гірничий інженер заступник голови правління директор по капіталь

ному будівництву державної холдингової компанії Донбасантрацит проживає в м Красному

Лучі Луганської області безпартійний Самовисування

Дмитренко

Олексій

Іванович

року народження інженер шляхів сполучення народний депутат України проживає в

м Красному Лучі Луганської області безпартійний Самовисування

Єрьоменко

Володимир

Миколайович

року народження гірничий інженер тимчасово не працює проживає в м Красному Лучі

Луганської області безпартійний Самовисування

Заскалько

Юрій

Михайлович

року народження гірничий інженер економіст генеральний директор регіонального ви

робничого об єднання Укрвуглеекологія проживає в м Луганську безпартійний Висунуто

Партією Зелених України

К азаков

Юрій

Михайлович

року народження інженер механік головний інженер філії дизелебудівного заводу імені

С М К ірова проживає в сел Городище Перевальського району Луганської області безпартій

ний Самовисування

Кириченко

Людмила

Федорівна

року народження інженер економіст директор аудиторської фірми Аналітик Аудит

проживає в м Луганську безпартійна Висунуто виборчим блоком партій Блок Демократич

них партій НЕП

Лаврик

Сергій Іванович

року народження економіст представник міжнародного освітнього фонду

ім ЯрославаМудрого проживає в м Харкові безпартійний Самовисування

Лазуренко

Олександр

Володимирович

року народження викладач історії і суспільствознавства вчитель історії проживає в

м Красному Лучі Луганської області член Української Республіканської партії Висунуто

виборчим блоком партій Національний фронт

Лобанов

Павло

Веніамінович

року народження юрист юрист Луганської філії комерційного банку Приватбанк про

живає в м Луганську член Партії Регіонального відродження України Висунуто Партією

Регіонального відродження України

Макєєв

Володимир

Григорійович

року народження інженер теплоенергетик головний спеціаліст соціально економічного

відділу Краснолуцького міського виконавчого комітету проживає в м Красному Лучі Луган

ської області безпартійний Самовисування

Матюшечкін

Василь

Іванович

року народження інженер будівельник начальник дільниці ремонтно будівельного

управління Донецького холдінгового комбінату Донбасантрацит проживає в м Красному

Лучі Луганської області член Соціалістичної партії У країни Висунуто Соціалістичною парті

єю України

Машталер

Олександр

Миколайович

року народження інженер механік інженер економіст заступник директора з матеріаль

но технічного постачання Донецького хімічного комбінату Донбасантрацит проживає в

м Красному Лучі Луганської області безпартійний Самовисування

Мірошниченко

Геннадій

Васильович

року народження інженер металург інженер економіст головаобласної ради профспілки

Наше право проживає в м Луганську безпартійний Висунуто Партією Реформи і поря

док

Мітянін

Микола

Георгійович

року народження технік технолог директор приватної фірми Леді проживає в

м Красному Лучі Луганської області член Народно демократичної партії Висунуто Народно

демократичною партією

Молдованов

Олександр

Винедиктович

року народження вчитель етики та психології сімейного життя заступник директора по

учбово виробничій праці професійно технічного училища № проживає в м Красному Лучі

Луганської області безпартійний Самовисування

Напольських

Анатолій

Дмитрович

року народження юрист правознавець начальник Управління виконання покарань

управління М іністерства внутрішніх справ України в Луганській області проживає в

м Луганську безпартійний Самовисування

Петіна

Марія

Олександрівна

року народження інженер економіст начальник управління соціального захисту насе

лення проживає в м Красному Лучі Луганської області безпартійна Самовисування

Петренко

Дмитро

Дмитрович

року народження гірничий інженер народний депутат України проживає в м Києві

член Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною партією України

Рижиков

Микола

Мойсійович

року народження інженер електрик директор Краснолуцьких електричних мереж про

живає в м Красному Лучі Луганської області безпартійний Самовисування

Санюк

Микола

Миколайович

року народження слюсар гірничий робітник очисного вибою шахти Княгинівська Доне

цького холдінгового комбінату Донбасантрацит проживає в м Красному Лучі Луганської

області член Прогресивної соціалістичної партії України Висунуто Прогресивною соціалісти

чною партією України

Терніков

Юрій

Миколайович

року народження немає професії за освітою генеральний директор торгівельно

промислової групи Нива проживає в м Перевальську Луганської області безпартійний

Самовисування

Токарєв

Анатолій

Григорович

року народження електрослюсар підземник шахти Краснокутська державної холдин

гової компанії Донбасантрацит проживає в м Красному Лучі Луганської області безпартій

ний Самовисування

Федоренко

Олександр

Олексійович

року народження юрист заступник голови Луганської обласної державної адміністрації

проживає в м Луганську безпартійний Самовисування

Шматько

Микола Гаврилович

року народження немає професії за освітою тимчасово не працює проживає в

м Красному Лучі Луганської області безпартійний Самовисування



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Щетко

Антон

Романович

року народження гірничий інженер Начальник відділу праці і заробітної платні держав

ного підприємства Ш ахта проживає в м Красний Луч Луганської області безпартійний

Самовисування

Зінченко

Микола

Іванович

року народження вчений агроном голова колективного сільськогосподарського підпри

ємства Городищанське проживає в с Городищі Перевальського району Луганськаї області

член Аграрної партії України Висунуто Аграрною партією України

Луганська область Виборчийокруг№

Баранник

Сергій

Григорович

року народження інженер механік заступник міського голови Лисичанського міського

виконавчого комітету проживає в м Лисичанську безпартійний Самовисування

Волков

Геннадій

Миколайович

року народження гірничий інженер начальник дільниці шахти Матроська проживає в

м Лисичанську Луганської області член Соціал демократичної партії У країни об єднаної

Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Гнєушев

Фрідріх

Герасимович

року народження інженер механік начальник відділу технічного навчання акціонерного

товариства ЛІНОС проживає в м Привіллі Луганської області член Соціалістичної партії

У країни Висунуто Соціалістичною партією України

Давидов

Володимир

Васильович

року народження інженер технолог директор Лисичанського скляного заводу Пролета

рій проживає в м Лисичанську Луганської області безпартійний Самовисування

Демченко

Геннадій

Олексійович

року народження інженер електромеханік економіст приватний підприємець проживає

в м Луганську член Партії Реформи і порядок Висунуто Партією Реформи і порядок

Жадан

Олександр

Максимович

року народження юрист начальник відділу державної служби охорони при Лисичансь

кому міському відділі управління М іністерства внутрішніх справ України в Луганській облас

ті проживає в м Лисичанську Луганської області безпартійний Самовисування

Лобода

Валерій

Олексійович

року народження гірничий інженер директор з економічних питань товариства з обме

женою відповідальністю Декстер проживає в м Лисичанську Луганської області член На

родно демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією

Овечкін

Михайло

Іванович

року народження інженер будівельник головаправління акціонерного товариствазакри

того типу Лисичанське будівельне управління проживає в м Лисичанську член Всеукраїн

ського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Сінченко

Сергій

Григорович

року народження юрист правознавець народний депутат України проживає в

м Попасному Луганської області безпартійний Висунуто Комуністичною партією України

Сумарєва

Ганна

Юріївна

року народження юрист юрисконсульт шахти Голубівська Державної холдінгової

компанії Луганськвугілля проживає в м К іровську Луганської області член Народного

Руху України Висунуто НароднимРухом України

Ткаченко

Іван

Гордійович

року народження інженер шляхів сполучення начальник Попаснянського державного

підприємства по перевезенню вантажів та пасажирів проживає в м Попасному Луганської

області безпартійний Самовисування

Шамрін

Анатолій

Миколайович

року народження філософ заступник директора Ф онду соціально економічних дослі

джень Ініціатива проживає в м Луганську член Ліберальної партії У країни Висунуто вибо

рчим блоком партій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Шевченко

Олександр

Олексійович

року народження гірничий інженер начальник Луганської обласної державної інспекції

енергозберігання проживає в м Стаханові Луганської області безпартійний Самовисування

Шкода

Петро

К остянтинович

року народження технолог вторинних металів начальник цеху Луганського акціонерного

товариства закритого типу Втормет проживає в м Лисичанську член Демократичної партії

У країни Висунуто виборчим блоком партій Блок Демократичних партій НЕП

Луганська область Виборчийокруг№

Баранов

Юрій

Володимирович

року народження інженер аспірант Академії Служби Безпеки України проживає в

м Києві безпартійний Висунуто виборчим блоком партій ТрудоваУкраїна

Бойчук

Андрій

Васильович

року народження гірничий інженер будівельник заступник начальника управління еко

номіки Лутугінської районної державної адміністрації Луганської області проживає в

м Лутугіні Луганської області член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом

України

Василенко

Андрій

Андрійович

року народження гірничий інженер завідувач господарством Луганського регіонального

управління акціонерного комерційного банку Надра проживає в смт Георгіївці Лутугінсько

го району Луганської області член Партії Реформи і порядок Висунуто Партією Реформи і

порядок

Горбунова

Тетяна

Михайлівна

року народження економіст інженер директор науково виробничого інформаційно

методичного культурно просвітнього центру Триан проживає в м Атранциті Луганської

області безпартійна Самовисування

Єськов

Валентин

Андрійович

року народження вчитель історії та суспільствознавства народний депутат України

проживає в м Києві член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністичною партією

України

Козак

Вячеслав

Іванович

року народження інженер електромеханік юрисконсульт юридичного агенства Статус

К во проживає в м Луганську член Партії Регіонального відродження України Висунуто

Партією Регіонального відродження України

Конюшков

Анатолій

Миколайович

року народження військовослужбовець пенсіонер проживає в м Антрациті Луганської

області член Ліберальної партії України Висунуто виборчим блоком партій Партія праці та

Ліберальнапартія РАЗОМ



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Коробкін

Олександр

Григорович

року народження лікар епідеміолог лікар санітарно епідеміологічної

станції м Антрацита Луганської області проживає в м Антрациті Луганської області безпар

тійний Самовисування

Прищепов

Святослав

Матвійович

року народження економіст голова правління відкритого акціонерного товариства Укр

волготехсервіс проживає в с Іванковичі Васильківського району Київської області безпар

тійний Самовисування

Пульчев

Анатолій

Дем янович

року народження гірничий інженер економіст голова правління державного відкритого

акціонерного товариства Центральної збагачувальної фабрики Нагольчанська проживає в

м Атранциті безпартійний Самовисування

Реверчук

Валерій

Павлович

року народження олігофренопедагог президент Луганського фонду Підтримки розвит

ку демократії і реформ проживає в м Луганську член Демократичної партії У країни Вису

нуто виборчим блоком партій Блок Демократичних партій НЕП

Рибін

ПетроПетрович

року народження юрист інженер пенсіонер проживає в м Лутугіно безпартійний Ви

сунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Рижков

Анатолій

Іванович

року народження військовий лікар заступник директора по виробничо комерційним

питанням шахти Майская № проживає в м Свердловську Луганської області член Всеук

раїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським обєднанням Громада

Стронін

Валентин

Петрович

року народження технік механік пенсіонер проживає в с Крепінському м Антрацита

Луганської області член Прогресивної соціалістичної партії України Висунуто Прогресивною

соціалістичною партією України

Суліменко

Володимир

Георгійович

року народження інженер механік директор дочірнього підприємства Восток держав

ної холдінгової компанії Луганськтепловоз проживає в м Луганську член Соціалістичної

партії У країни Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії У країни таСелянської партії

У країни Заправду занарод заУкраїну

Тарасов

Володимир

Васильович

року народження радіоінженер помічник консультант народного депутата України про

живає в м Чернігові безпартійний Самовисування

Федаш

Микола

Миколайович

року народження юрист старший оперуповноважений карного розшуку Антрацитівсько

го міського відділу управління М іністерства внутрішніх справ України в Луганській області

проживає в м Антрациті Луганської області безпартійний Самовисування

Фуклєв

ВікторВасильович

року народження економіст перший заступник голови правління банку Україна про

живає в м Києві безпартійний Самовисування

Хорхордін

Єгор

Володимирович

року народження інженер електрик головаправління акціонерного товариствазакритого

типу Антрацитівський завод збірних теплиць проживає в м Антрациті Луганської області

безпартійний Самовисування

Цидибрага

Сергій

Олександрович

року народження юрист стажист державного нотаріуса Лутугінської державної нотаріа

льної контори проживає в м Лутугіне безпартійний Самовисування

Шевцов

Микола

Іванович

року народження інженер механік начальник вагонного депо Донецької залізниці про

живає в м Антрациті Луганської області безпартійний Самовисування

Шовкопляс

Іван

Федорович

року народження учитель фізичного виховання начальник управління з фізичної куль

тури і спорту Луганської обласної державної адміністрації проживає в м Луганську безпар

тійний Самовисування

Луганська область Виборчийокруг№

Басов

Віктор

Єгорович

року народження учитель історії пенсіонер проживає в м Ровеньках Луганської області

член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Гетман

Микола

Григорович

року народження вчитель історії директор Ясенівської середньої школи № м Ровеньки

Луганської області проживає в с Чапаєвці м Ровеньок Луганської області безпартійний Са

мовисування

Задков

Олександр

Іванович

року народження юрист слідчий з особливих справ управління боротьби з організованою

злочинністю М іністерства внутрішніх справ України в Луганській області проживає в

м Свердловську Луганської області безпартійний Самовисування

Землянський

Юрій

Володимирович

року народження інженер механік начальник управління Служби Безпеки України в

Луганській області проживає в м Луганську безпартійний Самовисування

Літвінов

К остянтин

Геннадійович

року народження гірничий інженер генеральний директор ОЗО ТБ Сармат проживає

в м Свердловську Луганської області член Народно демократичної партії Висунуто Народно

демократичною партією

Поніжан

Валентина

Володимирівна

року народження немає професії за освітою пенсіонер проживає в м Свердловську Лу

ганської області член Ліберальної партії У країни Висунуто виборчим блоком партій Партія

праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Прокопенко

Володимир

Афанасійович

року народження вчитель історії голова Східноукраїнського літературного фонду про

живає в м Луганську безпартійний Самовисування

Прокоп єв

Микола

Федорович

року народження гірничий інженер заступник Свердловського міського голови Лугансь

кої області проживає в м Свердловську Луганської області член Всеукраїнського об єднання

Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Тимченко

Леонід

Андрійович

року народження гірничий інженер економіст заступник директора шахти

ім Я М Свердлова державної холдингової компанії Свердловантрацит проживає в

м Свердловську Луганської області безпартійний Самовисування

Туров

Анатолій

Петрович

року народження гірничий інженер економіст директор шахти Ворошиловська держа

вного холдінгового концерну Ровенькиантрацит проживає в м Ровеньках Луганської облас

ті безпартійний Самовисування



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Федоренко

Микола

Миколайович

року народження технік електрик пенсіонер проживає в м Ровеньках Луганської облас

ті член Конгресу Українських Націоналістів Висунуто виборчим блоком партій Національ

ний фронт

Худяков

АнатолійМиколайович

року народження гірничий інженер пенсіонер проживає в м Ровеньках Луганської обла

сті безпартійний Висунуто Партією захисників Вітчизни

Цибенко

Петро

Степанович

року народження вчитель історії та суспільствознавства народний депутат України

проживає в м Свердловську Луганської області член Комуністичної партії У країни Висунуто

Комуністичною партією України

Кочерга

Володимир

Семенович

року народження гірничий технік електромеханік народний депутат України проживає в

м Ровеньках Луганської області член Комуністичної партії України Самовисування

Луганська область Виборчийокруг№

Артюх

Іван

Семенович

року народження інженер електрик голова Луганського обласного комітету профспілки

Машприлад проживає в м Сєвєродонецьку Луганської області безпартійний Самовису

вання

Башкатова

Наталія

Іванівна

року народження інженер економіст директор Сєвєродонецької філії Аналітик про

живає в м Сєвєродонецьку Луганської області безпартійна Самовисування

Грищенко

Володимир

Олександрович

року народження інженер системотехнік президент холдінгової компанії Мрія Інвест

проживає в м Сєвєродонецьку Луганської області безпартійний Самовисування

Динейкін

Григорій

Іванович

року народження інженер теплоенергетик народний депутат України директор Сєверо

донецької теплоенергоцентралі проживає в м Сєверодонецьку Луганської області безпартій

ний Самовисування

Задирака

Неллі

Акопівна

року народження викладач тимчасово не працює проживає в м Рубіжному Луганської

області член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністичною партією України

Іоффе

ЮлійЯкович

року народження інженер механік народний депутат України проживає в м Києві без

партійний Самовисування

К арелін

Юрій

Леонідович

року народження журналіст спеціальний кореспондент газети Луганська правда про

живає в м Луганську член Соціал демократичної партії України обєднаної Висунуто Соці

ал демократичною партією України обєднаною

К аріка

Ігор

Валентинович

року народження інженер технолог директор торгової фірми Добробут проживає в

м Рубіжному Луганської області член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Все

українським обєднанням Громада

Кириченко

Борис

Георгійович

року народження інженер будівельник директор акціонерного товариства закритого

типу Сєверодонецькрембуд проживає в м Сєвєродонецьку Луганської області безпартій

ний Самовисування

Кравченко

Володимир

Олексійович

року народження інженер старший викладач Сєвєродонецького технологічного інститу

ту Східноукраїнського університету проживає в м Сєвєродонецьку Луганської області член

Конгресу Українських Націоналістів Висунуто виборчим блоком партій Національний

фронт

Лєваков

Євгеній

Анатолійович

року народження інженер механік заступник директора товариства з обмеженою відпо

відальністю Милосердя проживає в м Сєвєродонецьку Луганської області безпартійний

Самовисування

Муранов

Сергій

Володимирович

року народження інженер генеральний директор науково виробничого об єднання Ква

нтор проживає в м Сєвєродонецьку Луганської області безпартійний Висунуто Партією

Регіонального відродження України

Негода

Григорій

Михайлович

року народження інженер економіст директор товариства з обмеженою відповідальністю

Науково виробничої фірма Івсан проживає в м Луганську член Соціалістичної партії

У країни Висунуто Соціалістичною партією України

Попов

Владислав

Олександрович

року народження технолог заступник начальника цеху № відкритого акціонерного това

риства Укрхіменерго проживає в м Сєвєродонецьку Луганської області член Громадянсь

кого конгресу України Висунуто виборчим блоком партій ТрудоваУкраїна

Потока

Олена

Іванівна

року народження інженер програміст провідний інженер відкритого акціонерного товариства

Хімавтоматика проживає вм Сєвєродонецьку Луганської області член НародногоРуху України

ВисунутоНароднимРухомУкраїни

Терловий

Анатолій

Миколайович

року народження викладач музики викладач Сєверодонецького вищого музичного учи

лища Луганської області проживає в м Сєверодонецьку Луганської області член Народно

демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією

Хлопов

Вячеслав

Максимович

року народження інженер по спеціальному устаткуванню пенсіонер проживає в

м Луганську член Партії Реформи і порядок Висунуто Партією Реформи і порядок

Луганська область Виборчийокруг№

Акентьєв

Олександр

Іванович

року народження інженер механік пенсіонер проживає в м Луганську член Громадян

ського конгресу України Висунуто виборчим блоком партій ТрудоваУкраїна

Галиняк

Михайло

Атаназович

року народження вчитель музики настроювач фортепіано Свердловської дитячої школи

мистецтв Луганської області проживає в м Свердловську Луганської області член Народного

Руху України Висунуто НароднимРухом України

Гераськов

Василь

Миколайович

року народження інженер економіст тимчасово не працює проживає в с Макарові Ста

нично Луганського району Луганської області безпартійний Самовисування



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Драніщев

Микола

Іванович

року народження вчений агроном професор Луганського сільськогосподарського інсти

туту проживає в смт Родакові Слов яносербського району Луганської області безпартійний

Самовисування

Жданов

Андрій

Миколайович

року народження інженер будівельник перший заступник голови правління відкритого

акціонерного товариства Луганськгаз проживає в м Луганську безпартійний Самовису

вання

Животовський

Юрій

Васильович

року народження інженер будівельник генеральний директор Луганської філії спільного

українсько венесуельського підприємства Фокус проживає в с Весела гора Словяносербського

району Луганської області член Всеукраїнського обєднання Громада Висунуто Всеукраїнським

обєднанням Громада

Засєдатєлєв

Юрій

Анатолійович

року народження технік будівельник сільського будівництва заступник директора з

комерційних питань малого приватного підприємства Віктор Інвест м Луганська проживає

в м Луганську безпартійний Самовисування

К аташов

Ігор

Миколайович

року народження технік гідротехнік керівник служби безпеки Луганської обласної орга

нізації руху Антимафія проживає в смт Слов яносербську Луганської області безпартійний

Самовисування

Ковтунов

Микола

Федорович

року народження економіст директор виробничо комерційного підприємства К про

живає в смт Слов яносербську Луганської області безпартійний Самовисування

Коржева

Ірина

Валеріївна

року народження немає професії за освітою контролер відділу технічного контролю

Луганського верстатобудівного заводу проживає в м Луганську член Прогресивної соціаліс

тичної партії України Висунуто Прогресивною соціалістичною партією України

Кривоногов

Олександр

Миколайович

року народження лікар начальник відділу охорони здоров я управління М іністерства

внутрішніх справ України в Луганській області проживає в м Луганську безпартійний Само

висування

Літвінов

Віктор

Гаврилович

року народження інженер технік директор виробничо комерційної фірми Гермес

проживає в смт Новопскові Новомосковського району Луганської області член Соціал

демократичної партії України об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України

об єднаною

Макухін

АнаталійГригорійович

року народження інженер механік доцент Східноукраїнського державного університету

проживає в м Луганську безпартійний Самовисування

Марченко

Валентина

Борисівна

року народження інженер економіст заступник директораЛуганської теплоелектростан

ції комплексу Донбасенерго проживає в м Щ асті Луганської області безпартійна Самови

сування

Митарєв

Сергій

Олексійович

року народження вчений агроном директор підприємства Донбасенергосільпром

проживає в с Зеликівці Біловодського району Луганської області безпартійний Самовису

вання

Одинцов

Микола

Павлович

року народження плановик економіст заступник директора Слов яносербського психо

неврологічного інтернату проживає в смт Слов яносербську Луганської області член Партії

Реформи і порядок Висунуто Партією Реформи і порядок

Рачковський

Володимир

Олександрович

року народження гігієніст епідеміолог лікар з гігієни праці Станично Луганської район

ної санепідемстанції проживає в смт Станично Луганському безпартійний Самовисування

Степанов

Михайло

Володимирович

року народження викладач історії та суспільствознавства народний депутат України

проживає в м Зимогір ї Слов яносербського району Луганської області член Соціалістичної

партії У країни Висунуто Соціалістичною партією України

Стройний

Олександр

Михайлович

року народження вчений агроном начальник установи УЛ проживає в

с Стрільцівцях М іловського району Луганської області безпартійний Самовисування

Тарновський

ПавлоСеверіанович

року народження економіст фінансист генеральний директор товариства Клас

м Києва проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Терешков

Геннадій

Михайлович

року народження юрист юрисконсульт колективного сільськогосподарського підприємс

тва Донецьке Слов яносербського району Луганської області проживає в с Трьохізбенцях

Слов яносербського району Луганської області член Партії Зелених України Висунуто Парті

єю Зелених України

Удовенко

Іван

Семенович

року народження агроном голова колективного сільськогосподарського підприємства

Радянська Україна Марківського району Луганської області проживає в смт Марківці Лу

ганської області безпартійний Самовисування

Черенков

Олександр

Павлович

року народження інженер механік народний депутат України проживає в

с Михайлюках Новоайдарського району Луганської області член Комуністичної партії Украї

ни Висунуто Комуністичною партією України

Шведюк

Степан

Васильович

року народження лікар дерматовенеролог завідувач обласного шкірвендиспансеру

м Луганська проживає в м Щ асті Луганської області безпартійний Висунуто Народно

демократичною партією

Деркач

Володимир

Іванович

року народження агроном головаСтанично Луганської районної державної адміністрації

Луганської області проживає в смт Станично Луганській Луганської області безпартійний

Самовисування

Журавльов

Євген

Володимирович

року народження електротехнік заступник директора регіонального фонду підтримки

підприємництва Кредо м Луганська проживає в м Луганську член Партії Регіонального

відродження України Висунуто Партією Регіонального відродження України

Луганська область Виборчийокруг№

Астапов

Вячеслав

Степанович

року народження юрист прокурор відділу Генеральної прокуратури України проживає в

м Луганську безпартійний Висунуто Народно демократичною партією

Галицький

Олександр

Іванович

року народження економіст заступник фонду соціально економічних досліджень про

живає в м Луганську член Партії праці Висунуто виборчим блоком партій Партія праці та

Ліберальнапартія РАЗОМ



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Донченко

Юрій

Григорович

року народження інженер механік народний депутат України проживає в м Києві член

Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною партією України

Доренський

Едуард

Григорович

року народження інженер механік голова Бараніковської сільської ради Кремінського

району Луганської області проживає в с Бараніковці К ремінського району Луганської області

член Комуністичної партії України Самовисування

Ковальов

Валерій

Михайлович

року народження гірничий інженер електромеханік голова Спілки Чорнобиль прожи

ває в м Алчевську Луганської області безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Тру

доваУкраїна

Коротенко

Степан

Іванович

року народження лікар лікувальник лікар ендоскопіст Новоайдарського районного

відділення районного територіального медичного об єднання проживає в с Райгородці Ново

айдарського району Луганської області член Народного Руху України Висунуто Народним

Рухом України

Матових

Валерій

Іванович

року народження інженер механік директор акціонерного товариства закритого типу Втор

мет проживає в м Луганську член Демократичної партії України Висунуто виборчим блоком

партій Блок Демократичних партій НЕП

Підтинна

Людмила

Миколаївна

року народження вчитель історії середньої школи №м Кремінна Луганської області

проживає в м Кремінні Луганської області безпартійна Висунуто виборчим блоком партій

Національний фронт

Семистяга

Володимир

Федорович

року народження вчитель історії і суспільствознавства доцент кафедри історії України

Луганського державного педагогічного інституту ім Т Г Ш евченка проживає в м Луганську

член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Грома

да

Стешенко

Олександр

Миколайович

року народження інженер механік народний депутат України головакомітету Верховної

Ради України з питань державного будівництва діяльності рад і самоврядування проживає в

с Троїцькому Троїцького району Луганської області член Партії Регіонального відродження

України Самовисування

Харламова

Галина

Володимирівна

року народження економіст начальник відділу банківського нагляду Луганського облас

ного відділення Національного банку України проживає в м Луганську безпартійна Висуну

то Партією Реформи і порядок

Луганська область Виборчийокруг№

Бережний

Віктор

Григорович

року народження гірничий інженер пенсіонер проживає в м Теплогірську Луганської

області член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністичною партією України

Бєліков

Віктор

Васильович

року народження гірничий інженер президент відкритого акціонерного товариства

СБМ Інвест м Первомайська проживає в м Золотому Луганської області член Партії

Регіонального відродження України Самовисування

Бочарніков

Сергій

Миколайович

року народження технік механік майстер транспортного цеху відкритого акціонерного

товариства Стаханівський вагонобудівний завод проживає в м Стаханові Луганської облас

ті член Громадянського конгресу України Висунуто виборчим блоком партій Трудова Укра

їна

Гладких

Сергій

Миколайович

року народження інженер механік президент акціонерного товариства закритого типу

Стахановмаш проживає в м Стаханові Луганської області безпартійний Самовисування

Грібов

Олександр

Георгійович

року народження інженер електромеханік директор малого підприємства Магеал

м Луганська проживає в м Луганську член Партії Регіонального відродження України Вису

нуто Партією Регіонального відродження України

Донченко

Микола

Васильович

року народження математик керівник відділу малого спільного підприємства Обрій

м Луганська проживає в м Луганську член Партії праці Висунуто виборчим блоком партій Пар

тія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Земчихін

Ігор

Анатолійович

року народження лікар педіатр головний лікар Стахановської міської дитячої лікарні

Луганської області проживає в м Стаханові Луганської області безпартійний Самовисування

Зінов єва

Зоя

Пилипівна

року народження філолог керуючий справами виконавчого комітету Первомайської

міської ради Луганської області проживає в м Первомайську Луганської області безпартійна

Самовисування

Іванченко

Микола

Васильович

року народження гірничий інженер начальник філії Стаханівське міжрайонне управ

ління по експлуатації газового господарства проживає в м Стаханові Луганської області

безпартійний Самовисування

Ілларіонова

Олена

Вікторівна

року народження інженер механік голова профспілкового комітету машинобудівного

заводу м Первомайська Луганської області проживає в м Первомайську Луганської області

безпартійна Висунуто Соціал демократичною партією України

Ільїн

Едуард

Миколайович

року народження інженер директор товариства з обмеженою відповідальністю Верона

м Стаханова Луганської області проживає в м Стаханові Луганської області член Християн

сько демократичної партії України Самовисування

Кожем якін

Анікей Іванович

року народження технік електромеханік пенсіонер проживає в м Стаханові Луганської

області безпартійний Самовисування

Комчадалов

Євген

Миколайович

року народження інженер будівельник заступник Стаханівського міського голови Лу

ганської області проживає в м Стаханові Луганської області безпартійний Самовисування

Кризський

ЮрійОлексійович

року народження гірничий інженер народний депутат України проживає в м Києві

член Комуністичної партії України Самовисування

Науменко

Анатолій

Вячеславович

року народження юрист начальник управління карного розшуку М іністерства внутріш

ніх справ України в Луганській області проживає в м Первомайську Луганської області без

партійний Самовисування



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Орлова

Лілія

Миколаївна

року народження гірничий інженер економіст завідувач фінансового відділу Стаханівсь

кого міського виконавчого комітету Луганської області проживає в м Стаханові Луганської

області безпартійна Самовисування

Павлов

Юрій

Олександрович

року народження інженер механік директор товариства з обмеженою відповідальністю

Софія метал м Луганська проживає в м Луганську безпартійний Висунуто Соціал

демократичною партією України об єднаною

Поштук

Олександр

Зосимович

року народження гірничий інженер генеральний директор Української державної ком

панії з реструктуризації підприємств вугільної промисловості У крвуглереструктуризація

м Донецька проживає в м Вуглегірську Донецької області член Партії М іжрегіональний

блок реформ Самовисування

Сакадинська

Тамара

Федорівна

року народження медсестра голова міського комітету профспілки працівників охорони

здоров я м Стаханова Луганської області проживає в м Стаханові Луганської області член

Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Середа

Олександр

Олексійович

року народження юрист юрисконсульт закритого акціонерного товариства Тресту Ста

хановшахтобуд проживає в м Стаханові Луганської області безпартійний Самовисування

Черних

Анатолій

Анатолійович

року народження лікар акушер гінеколог головний лікар полового будинку м Стаханова

Луганської області проживає в м Стаханові Луганської області безпартійний Самовисування

Чурута

Михайло Іванович

року народження гірничий інженер механік народний депутат України проживає в

м Стаханові Луганської області безпартійний Самовисування

Юркін

Віктор

Васильович

року народження економіст доцент Української інженерно педагогічної академії м Стаханова

Луганської області проживає в м Стаханові Луганської області член Партії Реформи і порядок

ВисунутоПартією Реформи і порядок

Орел

Ігор

Євгенович

року народження інженер викладач директор приватного підприємства Орел

м Стаханова Луганської області проживає в м Стаханові Луганської області член Народного

Руху України Висунуто НароднимРухом України

Львівська область Виборчийокруг№

Барнацький

Павло

Степанович

року народження юрист старший дільничний інспектор Галицького районного відділення

Львівського міського управління Міністерствавнутрішніх справ України у Львівській області про

живаєвм Львові безпартійний Самовисування

Голуб

Дмитро

Дмитрович

року народження викладач біології і хімії заступник директора видавничої фірми

Олір проживає в м Львові член Партії Зелених України Висунуто Партією Зелених Укра

їни

Гривул

Теодор

Миколайович

року народження ветеринарний лікар асистент кафедри органічної і неорганічної хімії

Львівської академії ветеринарної медицини ім С З Гжицького проживає в м Львові член

Української Християнсько демократичної партії Висунуто виборчим блоком партій Вперед

Україно

Левик

Андрій

Степанович

року народження юрист інженер механік заступник директора департаменту житлового

господарства начальник управління обліку тарозподілу житламіського виконавчого комітету

проживає в м Львові член Республіканської Християнської партії Висунуто Республікансь

кою Християнською партією

Мудрий

Борис

Ярославович

року народження юрист голова адвокатського об єднання Верховенство права прожи

ває в м Львові безпартійний Висунуто Соціал демократичною партією України обєднаною

Пендерецький

Олег

Володимирович

року народження журналіст оглядач газети За вільну Україну проживає в м Львові

член Християнсько демократичної партії У країни Висунуто Християнсько демократичною

партією України

Перепічка

Євген

Васильович

року народження інженер механік доцент Львівського державного університету Львів

ськаполітехніка проживає в м Львові безпартійний Самовисування

Тлустяк

МихайлоМихайлович

року народження економіст тимчасово не працює проживає в м Львові безпартійний

Самовисування

Хвойницький

Михайло

Григорович

року народження журналіст генеральний директор телекомпанії М іст проживає в

м Львові безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Партія праці таЛіберальнапартія

РАЗОМ

Швець

Володимир

Ярославович

року народження архітектор начальник Головного управління архітектури і містобуду

вання Львівської міськради проживає в м Львові член Народно демократичної партії Вису

нуто Народно демократичною партією

Шкіль

Андрій

Васильович

року народження журналіст головний редактор журналу Націоналіст проживає в

м Львові член Української Національної Асамблеї Висунуто Українською Національною

Асамблеєю

Шмідт

Роман

Михайлович

року народження зоотехнік заступник голови Львівської обласної державної адміністра

ції проживає в м Львові член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Юринець

Євген

Володимирович

року народження інженер механік директор товариства з обмеженою відповідальністю

Коп юро проживає в м Львові безпартійний Самовисування

Якимович

Богдан

Зіновійович

року народження інженер будівельник історик старший науковий співробітник Інститу

ту українознавства ім Крип якевичаНаціональної Академії наук України м Львів проживає в

м Львові член Демократичної партії У країни Висунуто виборчим блоком партій Блок Демо

кратичних партій НЕП

Янчак

Ярослав

Іванович

року народження юрист заступник голови правління відкритого акціонерного товарист

ва Південзахіделектромережбуд проживає в м Львові член Конгресу Українських Націона

лістів Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Злубко

Стефан

Миколайович

року народження економіст завідувач кафедри економіки України Львівського держав

ного університету ім І Ф ранка проживає в м Львові член Всеукраїнського об єднання Гро

мада Висунуто Всеукраїнським обєднанням Громада

Львівська область Виборчийокруг№

Байса

Артур Петро

Петрович

року народження художній керівник керівник самодіяльного театрального колективу

малого приватного підприємства База проживає в м Львові член Української Національної

Асамблеї Висунуто Українською Національною Асамблеєю

Богдан

Йосип

Гнатович

року народження юрист доцент юридичного факультету Львівського державного універ

ситету проживає в м Львові безпартійний Висунуто Республіканською Християнською пар

тією

Вельгош

Михайло

Васильович

року народження інженер конструктор технолог радіоапаратури виконавчий директор

об єднання підприємницьких організацій Львівщини проживає в м Львові безпартійний

Висунуто Християнсько демократичною партією України

Гордасевич

ГалинаЛеонідівна

року народження письменниця проживає в м Львові член Демократичної партії У краї

ни Самовисування

Євтушик

Юрій

Михайлович

року народження журналіст заступник генерального директораЛьвівської обласної дер

жавної телерадіокомпанії проживає в м Львові безпартійний Самовисування

Желізко

Ігор

Миколайович

року народження немає професії за освітою директор кабельного телебачення телерадіо

компанії Вільнеслово з України проживає в м Львові безпартійний Самовисування

Жуковецький

Валентин

Григорович

року народження інженер механік голова профспілкового комітету Львівського держав

ного авіаційного ремонтного заводу військова частина№ проживає в м Львові безпар

тійний Висунуто Всеукраїнською партією трудящих

Косів

Михайло

Васильович

року народження викладач української мови народний депутат України проживає в

м Києві член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Кравчук

Михайло

Степанович

року народження економіст начальник відділу Львівської філії комерційного банку Ф і

нанси та кредит проживає в м Львові член Партії Реформи і порядок Висунуто Партією

Реформи і порядок

Кулик

Ігор

Мирославович

року народження юрист провідний юрист фірми Галицькі правники проживає в

м Львові член Всеукраїнського обєднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням

Громада

Мазур

Євген

Серафимович

року народження інженер електрик секретар міського комітету Комуністичної партії

У країни заступник директора науково виробничого об єднання Кайрос проживає в

м Львові член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністичною партією України

Сиротенко

Володимир

Васильович

року народження інженер технолог харчових виробництв голова Львівського аграрно

інжінірінгового науково технічного центру Агроінтех проживає в м Львові безпартійний

Висунуто виборчим блоком партій Європейський вибір України

Турчинський

Ярема

Остапович

року народження інженер голова правління товариства з обмеженою відповідальністю

Газифікація проживає в м Львові безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Впе

ред Україно

Фігурний

Дмитро

Васильович

року народження викладач викладач економічної теорії конституційного права соціоло

гії проживає в м Львові член Соціал демократичної партії У країни об єднаної Висунуто

Соціал демократичною партією України об єднаною

Хмара

Степан

Ілліч

року народження лікар стоматолог народний депутат України Голова Української Кон

сервативної Республіканської партії проживає в м Червонограді Львівської області Висунуто

виборчим блоком партій Національний фронт

Шмотолоха

Володимир

Володимирович

року народження кінорежисер незалежна професійна діяльність проживає в м Києві

безпартійний Самовисування

Львівська область Виборчийокруг№

Глухівський

Лев

Йосипович

року народження інженер електромеханік народний депутат України проживає в

м Львові член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Гораль

Тамара

Борисівна

року народження інженер радіофізик голова Львівської обласної організації Всеукраїн

ської партії жіночих ініціатив проживає в м Львові член Всеукраїнської партії жіночих ініціа

тив Висунуто Всеукраїнською партією жіночих ініціатив

Графійчук

Василь

Васильович

року народження математик завідувач відділу математичного моделювання явищ самоо

рганізації Інституту прикладних проблем механіки і математики викладач Державного універ

ситету Львівська політехніка проживає в м Львові член Республіканської Християнської

партії Висунуто Республіканською Християнською партією

Іванюк

Йосип

Дмитрович

року народження викладач англійської мови генеральний директор приватного підпри

ємства Орйос проживає в м Львові член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто

Всеукраїнським об єднанням Громада

Костюк

Петро

Іванович

року народження військовослужбовець заступник командира корпусу протиповітряної

оборони військової частини А проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Курочка

Михайло

Іванович

року народження юрист заступник начальника міліції Ф ранківського районного відділу

Львівського міського управління Міністерства внутрішніх справ України в Львівській області

проживає в м Львові безпартійний Самовисування

Лищишин

Омелян

Іванович

року народження інженер механік доцент кафедри теоретичної економіки та економіки

України Державного університету Львівська політехніка проживає в м Львові член Хрис

тиянсько демократичної партії У країни Самовисування



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Луцишин

Ігор

Ярославович

року народження інженер економіст голова Ради об єднання профспілок Львівщини

проживає в с Сокільниках Пустомитівського району Львівської області безпартійний Вису

нуто Аграрною партією України

Мотринець

ІванМихайлович

року народження юрист керівник юридичної фірми Ф енікс працівник фірми НоТ

проживає в м Львові безпартійний Самовисування

Нагорний

Олександр

Миколайович

року народження перекладач референт вчитель приватний підприємець завідувач

Львівської політичної кафедри Позиція при товаристві Знання проживає в м Львові

член Ліберальної партії У країни Самовисування

Неймет

Василь

Іванович

року народження військовослужбовець старший викладач Військового інституту Держа

вного університету Львівська політехніка проживає в м Львові безпартійний Самовису

вання

Парубчак

Орест

Іванович

року народження інженер хімік технолог голова Львівської обласної організації У країн

ської республіканської партії проживає в м Львові член Української Республіканської партії

Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Пинзеник

Віктор

Михайлович

року народження економіст народний депутат України ГоловаПартії Реформи і поря

док проживає в м Києві Висунуто Партією Реформи і порядок

Покровський

Олександр

Сергійович

року народження інженер механік головний консультант Секретаріату Верховної Ради

України проживає в м Львові член Соціалістичної партії України Самовисування

Ривак

Іван

Миколайович

року народження інженер радіотехнік економіст голова правління відкритого акціонер

ного товариства Акціонерна страхова компанія Дністер проживає в м Львові член Хрис

тиянсько демократичної партії України Висунуто Християнсько демократичною партією

України

Рижак

Ігор

Валерійович

року народження інженер лісового господарства молодший науковий співробітник нау

ково дослідного сектору Українського державного лісотехнічного університету проживає в

м Львові член Партії Зелених України Висунуто Партією Зелених України

Свістунов

Олександр

Григорович

року народження викладач історії генеральний директор товариства з обмеженою відпо

відальністю Проспект президент асоціації ділового співробітництва Слов яни проживає в

м Львові безпартійний Самовисування

Фартушний

Анатолій

Андрійович

року народження викладач філософських дисциплін завідуючий кафедрою філософії та

культурології Державного університету Львівська політехніка проживає в м Львові безпар

тійний Самовисування

Федорів

Лариса

Йосипівна

року народження журналіст комерційний директор головний редактор видавництва

ЧервонаКалина проживає в м Львові безпартійна Самовисування

Холявінський

Володимир

Ярославович

року народження технік будівельник голова спортивного клубу Вітрила проживає в

м Львові член Української Національної Асамблеї Висунуто Українською Національною

Асамблеєю

Шпіцер

Василь

Іванович

року народження інженер електронної техніки керуючий Львівською філією дочірньої

фірми Галь Дженералтранс проживає в м Львові член Соціал демократичної партії У краї

ни об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Старинський

Віктор

Олександрович

року народження гірничий інженер геолог старший науковий співробітник Українсько

го геологорозвідувального інституту проживає в м Львові член Соціалістичної партії У краї

ни Самовисування

Львівська область Виборчийокруг№

Апостолюк

Ірина

Федорівна

року народження журналіст голова Личаківського районного товариства Червоного

Хреста м Львова проживає в м Львові член Партії Християнсько народний Союз Висунуто

виборчим блоком партій Вперед Україно

Голуб

Олександр

Володимирович

року народження журналіст кореспондент газети Правда проживає в м Львові член

Комуністичної партії України Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії У країни та

Селянської партії У країни Заправду занарод заУкраїну

Горлачук

Валерій

Васильович

року народження інженер землевпорядник декан факультету землевпорядкування Наці

онального аграрного університету проживає в м Дубляни Львівської області безпартійний

Самовисування

Козак

Остап

Миколайович

року народження провізор аналітик технічний редактор тижневика Голос нації про

живає в м Львові член Української Національної Асамблеї Висунуто Українською Націона

льною Асамблеєю

Криворучко

Юрій Зеновійович

року народження лікар юрист голова Львівського обласного комітету молодіжних орга

нізацій проживає в м Львові безпартійний Самовисування

Крупник

Петро

Методійович

року народження викладач хімії директор середньої школи № м Львова проживає в

м Львові член Конгресу Українських Націоналістів Самовисування

Лозинський

Григорій

Іванович

року народження інженер електромеханік генеральний директор виробничо

постачальної фірми Регіон Захід проживає в м Львові член Всеукраїнського об єднання

Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Маковецький

Ігор

Анатолійович

року народження інженер електрик заступник голови Львівської обласної державної

адміністрації проживає в м Львові член Народно демократичної партії Висунуто Народно

демократичною партією

Павлюк

Степан

Петрович

року народження вчитель історії голова консультативної ради при Львівській обласній держ

адміністрації проживає в м Львові член Демократичної партії України Висунуто виборчим блоком

партій Блок Демократичних партій НЕП

Порайко

Микола

Васильович

року народження інженер механік автотранспорту президент відкритого акціонерного

товариства Мономах проживає в м Львові член Християнсько демократичної партії У краї

ни Висунуто Християнсько демократичною партією України



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Стельмащук

Галина

Григорівна

року народження художник прикладного і декоративного мистецтва професор кафедри

історії і теорії мистецтв Львівської академії мистецтв проживає в м Львові член Соціал

демократичної партії України об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України

об єднаною

Трохимчук

Степан

Васильович

року народження викладач доцент кафедри міжнародних відносин Львівського держав

ного університету проживає в м Львові член Партії Зелених України Висунуто Партією

Зелених України

Туркевич

Леонід

Михайлович

року народження лікар начальник діагностичного центру го окружного військового

шпиталю головний рентгенолог Прикарпатського військового округу проживає в м Львові

безпартійний Висунуто Партією Реформи і порядок

Філіпович

Степан

Григорович

року народження інженер механік директор інституту стратегічних досліджень прожи

ває в м Львові член Української селянської демократичної партії Висунуто виборчим блоком

партій Європейський вибір України

Шандрюк

Олександр

Іванович

року народження економіст народний депутат України голова підкомітету з європейсь

ких зв язків Комітету у закордонних справах і зв язках з СНД проживає в м Києві член Укра

їнської Республіканської партії Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Рутар

Степан

Михайлович

року народження учитель історії доцент кафедри історії та політології Львівської комер

ційної академії проживає в м Львові член Республіканської Християнської партії Висунуто

Республіканською Християнською партією

Львівська область Виборчийокруг№

Апостолюк

Олександр

Миколайович

року народження журналіст інженер віце президент телерадіокомпанії Милосердя і

час проживає в м Львові член Партії Християнсько народний Союз Висунуто виборчим

блоком партій Вперед Україно

Грициндишин

Йосип

Ярославович

року народження вчитель математики завідувач відділу з гуманітарних питань Буської

районної державної адміністрації Львівської області проживає в м Буську Львівської області

член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Грома

да

Зеленський

Микола

Іванович

року народження льотчик інженер журналіст заступник командира авіаційної бригади з

виховної роботи м Броди проживає в м Бродах Львівської область безпартійний Самовису

вання

Киричок

Тетяна

Василівна

року народження викладач російської мови та літератури заступник директора з навча

льно виховної роботи малого приватного підприємства Саламандра проживає в м Бродах

Львівської області член Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною партією

України

К іш

Іван

Павлович

року народження інженер будівельної галузі начальник обласного виробничого

об єднання Облсількомунгосп проживає в м Львові безпартійний Висунуто Партією Зеле

них України

Коліушко

Ігор

Борисович

року народження радіофізик народний депутат України проживає в м Києві член На

родно демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією

Мисик

Іван

Петрович

року народження інженер механік заступник кошового громадського об єднання Гали

цькаСіч проживає в м Львові член Української Республіканської партії Самовисування

Пустовіт

Любов

Омелянівна

року народження філолог провідний науковий співробітник Інституту української мови

Національної Академії наук України проживає в м Києві безпартійна Самовисування

П ятак

Валерій

Альбертович

року народження економіст математик заступник генерального директора Львівського

інституту мененджмента директор Центру підтримки бізнесу проживає в м Львові член Пар

тії Реформи і порядок Висунуто Партією Реформи і порядок

Тягнибок

Олег

Ярославович

року народження лікар уповноважений з питань організаційної роботи Соціал

Національної партії У країни проживає в м Львові член Соціал національної партії України

Висунуто виборчим блоком партій Меншеслів

Чижук

Петро

Васильович

року народження юрист заступник голови об єднання сільськогосподарських товарови

робників Львівської області проживає в м Львові член Християнсько демократичної партії

У країни Висунуто Християнсько демократичною партією України

Чобіт

Дмитро

Васильович

року народження викладач історії та суспільствознавства України народний депутат

України проживає в м Бродах Львівської області член Народного Руху України Самовису

вання

Чучман

Іван

Павлович

року народження юрист старший оперуповноважений відділу внутрішньої безпеки по Львів

ській області Управління внутрішньої безпеки Міністерствавнутрішніх справ України проживає в

м Львові безпартійний Самовисування

Шафранський

Ігор

Святославович

року народження інженер економіст старший контролер міського комунального підприємства

Львівводоканал проживає в м Львові член Української Національної Асамблеї Висунуто Украї

нськоюНаціональноюАсамблеєю

Гарасимчук

Роман

Петрович

року народження юрист директор спільного українсько польського підприємства Нетра

проживає в м Львові член Соціал демократичної партії України обєднаної Висунуто Соціал

демократичною партією України обєднаною

Львівська область Виборчийокруг№

Білак

Іван

Іванович

року народження лікар ветеринар генеральний директор приватної фірми Білаки

проживає в с Ваньовичах Самбірського району Львівської області член Аграрної партії Украї

ни Висунуто Аграрною партією України

Білас

Іван Григорович

року народження юрист народний депутат України проживає в м Києві безпартійний

Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Білошицький

Володимир

Іванович

року народження інженер електромеханік директор виробничо комерційної фірми То

вариство з обмеженою відповідальністю Валентина ВВ проживає в м Львові член Партії

Християнсько народний Союз Висунуто виборчим блоком партій Вперед Україно

Васюник

Іван

Васильович

року народження інженер економіст директор громадської організації Інститут ре

форм проживає в м Києві член Партії Реформи і порядок Висунуто Партією Реформи і

порядок

Волошина

Рената

Євгенівна

року народження викладач фізики науковий співробітник Львівського державного уні

верситету ім Ф ранка проживає в м Самборі безпартійна Самовисування

К ельман

Іван

Іванович

року народження інженер механік генеральний директор Львівського територіально

виробничого об єднання автомобільного транспорту проживає в Львівській області безпар

тійний Самовисування

Кушнір

Богдан

Іванович

року народження журналіст власний кореспондент газети Молодь України проживає

в м Львові безпартійний Висунуто Народним Рухом України

Модрицький

Василь

Андрійович

року народження юрист суддя Львівського обласного суду проживає в м Пустомитах

Львівської області безпартійний Висунуто Християнсько демократичною партією України

Опришко

Любов

Семенівна

року народження юрист завідувач юридичним відділом Городоцької районної державної

адміністрації проживає в м Городку член Соціалістичної партії У країни Висунуто виборчим

блоком Соціалістичної партії України та Селянської партії У країни За правду за народ за

Україну

Стецьків

Тарас

Степанович

року народження викладач історії та права народний депутат України проживає в

м Києві член Народно демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією

Чайковський

Ігор

Михайлович

року народження технік будівельник інженер відділу матеріально технічного постачан

ня Яворівського державного гірничо хімічного підприємства Сірка проживає в

м Новояворівську Львівської області член Соціал демократичної партії У країни об єднаної

Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Шингельський

Михайло

Якович

року народження вчитель фізики та математики заступник директора філії Промінь

відкритого акціонерного товариства Промхімсантехмонтаж проживає в м Львові член Рес

публіканської Християнської партії Висунуто Республіканською Християнською партією

Львівська область Виборчийокруг№

Біньо

Василь

Вікторович

року народження інженер генеральний директор закритого акціонерного товариства

Ф арфор м Борислав проживає в м Бориславі Львівської області член Всеукраїнського

об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Бучацький

Мирон

Володимирович

року народження лікар отоларинголог тимчасово не працює проживає в м Трускавці

Львівської області член Української Християнсько демократичної партії Висунуто виборчим

блоком партій Вперед Україно

Виноградов

Євген

Якович

року народження вчитель російської мови та літератури Дрогобицької середньої школи

№проживає в м Дрогобичі Львівської області член Комуністичної партії У країни Самовису

вання

Глубіш

Мирослав

Іванович

року народження педагог юрист інструктор загального відділу Львівської обласної дер

жавної адміністрації проживає в м Дрогобичі Львівської області член Республіканської Хрис

тиянської партії Висунуто Республіканською Християнською партією

Іванчук

Олег

Михайлович

року народження інженер аерофотогеодезіст старший викладач кафедри державного універ

ситету Львівська політехніка проживає в м Львові член Християнсько демократичної партії

України ВисунутоДемократичною партією України

Ковальський

АркадійОлександрович

року народження інженер директор соціально проблемного центру Демограф прожи

ває в м Львові безпартійний Самовисування

Лавринович

Олександр

Володимирович

року народження інженер лазерної техніки і технології правознавець народний депутат

України проживає в м Києві член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом

України

Матолич

Роман

Михайлович

року народження інженер технолог головаправління генеральний директор відкритого акціо

нерного товариства Нафтопереробний комплекс Галичина проживає в м Дрогобичі Львівської

області безпартійний Самовисування

Чебаненко

Олександр

Іванович

року народження лікар уролог головаправління закритого акціонерного товариства Санато

рно готельний комплекс Дніпро Бескид проживає в м Трускавці Львівської області член Партії

Реформи і порядок Самовисування

Червак

Богдан

Остапович

року народження вчитель української мови та літератури голова секретаріату організації

українських націоналістів в м Києві проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Грабовський

Володимир

Семенович

року народження музикознавець викладач музично теоретичних предметів музичного учили

ща ім Барвінського м Дрогобич проживає в м Дрогобичі безпартійний Висунуто виборчим бло

компартій Європейський вибірУкраїни

Звершховський

ГеоргійЛеонідович

року народження бухгалтер пенсіонер проживає в м Дрогобичі член Комуністичної

партії У країни Висунуто Комуністичною партією України

Назаренко

К остянтин

Петрович

року народження інженер технолог правознавець юрисконсульт споживчого товариства

Жидачів проживає в м Ходорові Львівської області член Соціал демократичної партії

У країни об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Львівська область Виборчийокруг№

Бойко

Микола

Миколайович

року народження юрист голова Асоціації фермерів Львівської області проживає в

с Ясинській Яворівського району Львівської області член Християнсько демократичної партії

У країни Висунуто Християнсько демократичною партією України



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Василькевич

Ярослав

Іванович

року народження юрист начальник відділу по боротьбі з корупцією

управління Державної податкової адміністрації Львівської області професор Львівського ін

ституту внутрішніх справ проживає в м Львові безпартійний Самовисування

Гедза

Володимир

Ярославович

року народження лікар слухач Української Академії державного управління при Прези

дентові України проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Горбань

Валерій Іванович

року народження культпрацівник тимчасово не працює проживає в Львівській області

безпартійний Самовисування

Давимука

Степан

Антонович

року народження інженер електрик начальник регіонального відділення фонду держав

ного майнаУкраїни у Львівський області проживає в м Львові член Народного Руху України

Висунуто Народним Рухом України

Деревчук

Андрій

Тимофійович

року народження немає професії за освітою сторож спілки селянських господарств

ім І Ф ранка проживає в м Яворі Львівської області член Комуністичної партії У країни

Висунуто Комуністичною партією України

Загартовська

Володимира

Антонівна

року народження хімік технолог начальник відділу ведучий спеціаліст маркетингу

Львівського акціонерного товариства закритого типу Райдуга проживає в м Львові член

Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Лупаков

Євген

Олександрович

року народження військовослужбовець народний депутат України проживає в м Києві

безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Маїк

Євген

Васильович

року народження вчитель історії помічник консультант народного депутата України

проживає в м Жовкві Львівської області член Конгресу Українських Націоналістів Самови

сування

Мар єнко

Валерій

Володимирович

року народження економіст генеральний директор спільного підприємства Україна

Поль Перспектива проживає в м Львові член Соціал демократичної партії У країни

об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Марітчак

ТарасМиколайович

року народження юрист суддя Львівського обласного суду проживає в

м Новояворівську Львівської області безпартійний Самовисування

Ожиївський

Ігор

Васильович

року народження радіофізик керівник відділу зовнішніх справ Курії Львівської Архієпа

рхії У країнської греко католицької церкви проживає в м Львові безпартійний Самовисуван

ня

Петрик

СтепанЙосипович

року народження лікар директор товариства з обмеженою відповідальністю Асоціація

СП проживає в м Львові безпартійний Самовисування

Ромовська

Зорислава

Василівна

року народження юрист завідувач кафедри цивільного права і процесу Львівського дер

жавного університету ім І Ф ранка проживає в м Львові член Партії Реформи і порядок

Висунуто Партією Реформи і порядок

Снітинський

Володимир

Васильович

року народження ветеринарний лікар директор Львівського інституту землеробства і

біології тварин проживає в м Львові член Аграрної партії У країни Висунуто Аграрною парті

єю України

Устименко

Валентин

Віталійович

року народження інженер механік перший заступник генерального

директора транспортно виробничого об єднання Львівавтотранс проживає в м Львові без

партійний Самовисування

Ухач

Яків

Іванович

року народження радіоінженер голова Львівського комітету захисту прав громадян

проживає в м Львові член Української Консервативної Республіканської партії Самовису

вання

Ферцович

Дмитро

Михайлович

року народження військовослужбовець заступник директора КФ товариства з обмеже

ною відповідальністю Думка про віру проживає в м Львові член Української Національної

Асамблеї Висунуто Українською Національною Асамблеєю

Харко

Андрій

Андрійович

року народження інженер начальник управління Львівського обласного виробничого

управління водного господарства проживає в м Львові член Партії Зелених України Висуну

то Партією Зелених України

Юнко

ЯрославАндрійович

року народження інженер товарознавець директор підприємства ЮТАНО проживає в

Львівській області безпартійний Самовисування

Бойко

Андрій

Володимирович

року народження інженер хімік технолог менеджер телерадіокомпанії Милосердя і

час ДТ Таїр проживає в м Львові член Партії Християнсько народний Союз Висунуто

виборчим блоком партій Вперед Україно

Гнаткович

Дмитро

Іванович

року народження інженер землевпорядник завідувач кафедри земельного кадастру

Львівського державного аграрного університету проживає в м Львові безпартійний Самови

сування

Пазин

Іван

Дмитрович

року народження журналіст перший заступник голови правління обласного товариства

Знання проживає в м Новояворівську Львівської область безпартійний Висунуто Респуб

ліканською Християнською партією

Семерак

Михайло

Михайлович

року народження механік завідувач кафедри фізики Львівського аграрного університету

проживає в м Львові безпартійний Самовисування

Львівська область Виборчийокруг№

Брегін

Михайло

Григорович

року народження викладач математики директор Львівського міського інформаційно

методичного центру освіти проживає в м Львів Винниках член Народно демократичної пар

тії Самовисування

Василів

МиронГригорович

року народження зоотехнік заступник директора Українсько польського підприємства

АгроКС проживає в м Львові безпартійний Самовисування

Гудима

Олександр

Миколайович

року народження інженер електрик заступник голови правління Державної акціонерної

енергопостачальної компанії Львівобленерго проживає в м Львові член Народного Руху

України Висунуто Народним Рухом України

Гурмак

Василь

Миколайович

року народження художник скульптор доцент кафедри скульптури Львівської академії

мистецтв проживає в м Львові член Партії Християнсько народний Союз Висунуто вибор

чим блоком партій Вперед Україно



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Задорожний

Мирослав

Володимирович

року народження інженер механік заступник голови Українського Націоналістичного

Руху проживає в Львівській область безпартійний Самовисування

К едровський

ІгорВсеволодович

року народження інженер електрик голова Ф онду створення вільної економічної зони

Львів проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Костюк

Мирослава

Миколаївна

року народження інженер підприємець проживає в м Львові член Християнсько

демократичної партії У країни Висунуто Християнсько демократичною партією України

Микитин

Михайло

Антонович

року народження інженер механік генеральний директор колективного сільського підп

риємства виробничо торгової фірми Березина проживає в смт Розділ Миколаївського ра

йону Львівської області член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнсь

ким об єднанням Громада

Миханів

Андрій

Антонович

року народження економіст віце президент М іжнародної Академії оригінальних ідей

м Києва проживає в Дніпропетровській області безпартійний Самовисування

Полович

Ярослав

Романович

року народження економіст директор телерадіокомпанії Милосердя і час проживає в

м Львові член Соціал демократичної партії України об єднаної Висунуто Соціал

демократичною партією України об єднаною

Салюк

АндрійЗенонович

року народження інженер економіст директор взаємного фонду ІК Галицькі Інвести

ції проживає в м Львові безпартійний Самовисування

Сімус

МиколаМиколайович

року народження інженер технолог пенсіонер проживає в м Львові член Партії Зеле

них України Висунуто Партією Зелених України

Сірків

Михайло

Миколайович

року народження юрист перший заступник начальника фонду Державного майна по

Львівській області проживає в м Львові безпартійний Висунуто виборчим блоком партій

Національний фронт

Туранський

Юрій

Петрович

року народження економіст директор Львівського обласного центру зайнятості прожи

ває в м Львові член Республіканської Християнської партії Висунуто Республіканською

Християнською партією

Шагай

Дмитро

Андрійович

року народження економіст організатор сільськогосподарського виробництва голова

правління відкритого акціонерного товариства Агробуд м Перемишляни проживає в

м Перемишлянах Львівської області безпартійний Самовисування

Юрків

Надія

Ярославівна

року народження економіст бухгалтер перший заступник голови Золочівської районної

державної адміністрації проживає в с Гологорах Золочівського району Львівської області

член Аграрної партії України Самовисування

Львівська область Виборчийокруг№

Бойко

Анатолій

Григорович

року народження юрист інженер перший віце президент М іжнародної академії біоенер

готехнологій віце президент Ф онду інтелектуального захисту України Інтелект проживає в

м Києві безпартійний Самовисування

Жеребецький

Євген

Петрович

року народження викладач української мови та літератури філолог славіст народний

депутат України проживає в м Києві член Української Християнсько демократичної партії

Висунуто виборчим блоком партій Вперед Україно

Ішкевич

Олег

Ярославович

року народження інженер землевпорядник начальник Червоноградського міського

управління земельних ресурсів проживає в с Добрячині Сокальського району Львівської

області член Аграрної партії У країни Самовисування

К ендзьор

ЯрославМихайлович

року народження журналіст народний депутат України проживає в м Львові член На

родного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Кириленко

Юрій

Степанович

року народження юрист генеральний директор Всеукраїнської народної інвестиційної

компанії Укрінвест проживає в м Львові член Партії Реформи і порядок Висунуто Пар

тією Реформи і порядок

Крупін

Олег

Леонідович

року народження юрист начальник дільниці шахти № Великомостівська проживає в

м Червонограді Львівської області член Соціалістичної партії У країни Висунуто виборчим

блоком Соціалістичної партії України та Селянської партії У країни За правду за народ за

Україну

Пилипчук

Ігор

Мар янович

року народження юрист начальник відділення по боротьбі з корупцією і злочинністю у Львів

ській області відділу Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства

внутрішніх справ України проживає в м Львові безпартійний Висунуто виборчим блоком партій

Національнийфронт

Смоляр

Ніна

Іванівна

року народження лікар завідувач кафедри дитячої стоматології Львівського державного

медичного університету проживає в м Львові безпартійна Самовисування

Стефанишин

Ольга

Василівна

року народження економіст доцент кафедри економіки України Львівського університе

ту ім І Ф ранка проживає в м Львові член Християнсько демократичної партії У країни Ви

сунуто Християнсько демократичною партією України

Тарас

Ігор

Петрович

року народження машиніст вугледобувних машин машиніст вугледобувних машин шах

ти № Великомостівська проживає в м Червонограді Львівської області член Української

Національної Асамблеї Самовисування

Федишак

ЙосипАнтонович

року народження філолог тимчасово не працює проживає в м Червонограді Львівської

області безпартійний Самовисування

Чемерис

Михайло

Іванович

року народження інженер електроник генеральний директор Червоноградської швейно

галантерейної фабрики Відкрите акціонерне товариство Калина проживає в

м Червонограді Львівської області безпартійний Висунуто Всеукраїнським об єднанням

Громада

Львівська область Виборчийокруг№



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Гаєвський

Віктор

Іванович

року народження інженер механік заступник директора Старо Самбірського центру

зайнятості проживає в м Старому Самборі Львівської області член Комуністичної партії

У країни Самовисування

Гах

Ігор

Степанович

року народження інженер будівельник тимчасово не працює проживає в с Старій Ропі

Старосамбірського району Львівської області безпартійний Самовисування

Денькович

Михайло

Йосипович

року народження агроном пенсіонер проживає в м Турці Львівської області член Все

українського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Дяків

Роман

Степанович

року народження економіст перший заступник голови ради М іжнародної спілки україн

ських підприємців проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Кметик

Володимир

Іванович

року народження вчитель математики керівник прес служби Народно демократичної

партії проживає в м Львові член Народно демократичної партії Висунуто Народно

демократичною партією

Пукшин

Ігор Гелярович

року народження юрист заступник М іністра юстиції України проживає в м Києві без

партійний Самовисування

Тершовчин

Тарас

Іванович

року народження економіст начальник Самбірського територіально відокремленого

безбалансового відділення Львівської обласної дирекції банку Аваль проживає в м Самборі

Львівської області член Конгресу Українських Націоналістів Самовисування

Фурдичко

Орест Іванович

року народження інженер голова Львівської обласної ради проживає в м Львові член

Аграрної партії У країни Самовисування

К анівець

Олег

Леонідович

року народження інженер оптик заступник голови правління із загальних та комерцій

них питань відкритого акціонерного товариства ТЕМАРА проживає в м Стриї Львівської

області член Української Християнсько демократичної партії Висунуто виборчим блоком

партій Вперед Україно

Муляк

Роман

Володимирович

року народження еколог мисливствознавець головаЛьвівської обласної організації укра

їнського товариствамисливців тарибалок проживає в м Львові член Партії Зелених України

Висунуто Партією Зелених України

Сипливий

Микола

Данилович

року народження вчитель фізичного виховання менеджер фірми Галвест проживає в

м Львові член Української Національної Асамблеї Висунуто Українською Національною

Асамблеєю

Львівська область Виборчийокруг№

Базів

Василь

Андрійович

року народження журналіст заступник голови Львівської обласної державної адмініст

рації проживає в м Львові член Аграрної партії України Самовисування

Вітович

Олег

Васильович

року народження політолог народний депутат України Голова політичної партії Україн

ської Національної Асамблеї проживає в м Львові Висунуто Українською Національною

Асамблеєю

Гілецький

ІванІванович

року народження радіоконструктор тимчасово не працює проживає в с Любті Львівсь

кій області безпартійний Самовисування

Диба

ЗеновійЕвстафійович

року народження журналіст випусковий газети Гомін волі проживає в м Стриї Львів

ської області безпартійний Самовисування

Євтушенко

Анатолій

Іванович

року народження вчитель хімії та біології директор приватного підприємства

ЕВТЕКС проживає в м Львові член Селянської партії У країни Висунуто виборчим блоком

Соціалістичної партії України таСелянської партії У країни Заправду занарод заУкраїну

К авулич

Богдан

Іванович

року народження філолог директор Стрийського закритого акціонерного товариства

Вінал товариства з обмеженою відповідальністю Зоря проживає в м Стриї Львівської

області безпартійний Самовисування

Маланчук

Микола

Миколайович

року народження вчений агроном економіст доцент кафедри економіки та організації

сільськогосподарського виробництва Львівської академії ветеринарної медицини проживає в

м Львові безпартійний Самовисування

Михайлюк

Климентій Іванович

року народження лікар директор приватного медичного підприємства Дар проживає в

м Стриї Львівської області безпартійний Самовисування

Набитович

Ігор

Йосипович

року народження викладач математики тафізики викладач Дрогобицького педагогічного

інституту проживає в м Ходорові Львівської області член Конгресу Українських Націоналіс

тів Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Нижник

ІгорЮрійович

року народження вчитель математики Чорноострівької середньої школи проживає в

м Жидачеві Львівської області безпартійний Самовисування

Осташ

ІгорІванович

року народження філолог славіст народний депутат України проживає в м Києві член Укра

їнської Християнсько демократичної партії Самовисування

Пастух

Роман Іванович

року народження журналіст власний кореспондент часопису За вільну Україну

м Львів проживає в м Дрогобичі безпартійний Самовисування

Попів

Ігор

Васильович

року народження інженер механік директор споживчого товариства Стрийськанародна

торгівля проживає в м Стриї Львівської області член Народного Руху України Висунуто

Народним Рухом України

Пужак

Богдан

Іванович

року народження інженер технолог слухач академії державного управління при Прези

дентові України проживає в м Києві член Народно демократичної партії Висунуто Народно

демократичною партією

Семенюк

Анна

Богданівна

року народження лікар лікар спільного українсько німецького підприємства Товарист

во з обмеженою відповідальністю Ф ія Імпорт експорт проживає в м Мостиському безпар

тійна Самовисування

Сорочик

Юрій

Юрійович

року народження юрист президент міжнародної Східно Європейської товарно фондової біржі

проживає в м Львові член Християнсько демократичної партії України Висунуто Християнсько

демократичною партією України
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Цеголко

Петро

Павлович

року народження журналіст керівник служби маркетингу товариства з обмеженою відповіда

льністю Ілта Львів проживає в м Львові член Всеукраїнського обєднання Громада Висунуто

Всеукраїнськимобєднанням Громада

Шведа

Юрій

Романович

року народження викладач історії асистент кафедри політології Львівського державного

університету ім І Ф ранка проживає в м Львові член Партії Реформи і порядок Висунуто

Партією Реформи і порядок

Ревуцький

Степан

Іванович

року народження вчитель української мови та літератури головаЖидачівської районної

Ради проживає в м Жидачеві Львівської області член Республіканської Християнської партії

Висунуто Республіканською Християнською партією

Миколаївська область Виборчийокруг№

Безкоровайний

Володимир

Герасимович

року народження військовослужбовець помічник М іністра оборони проживає в

м Севастополі безпартійний Самовисування

Борецький

Тимофій Іванович

року народження військовослужбовець заступник директора підприємства Дитяче

кіно проживає в м Миколаєві безпартійний Самовисування

Горбачов

Віктор

Сергійович

року народження інженер економіст генеральний директор приватних торгівельних

підприємств проживає в м Миколаєві безпартійний Самовисування

Григоренко

Віктор

Якович

року народження інженер механік головний спеціаліст обласної інспекції енергозбере

ження проживає в м Миколаєві член Партії Зелених України Висунуто Партією Зелених

України

Гриньов

Олег

Леонідович

року народження вчитель доцент Миколаївського сільськогосподарського інституту

проживає в м Миколаєві член Комуністичної партії У країни Самовисування

Євдокимов

Віктор

Борисович

року народження викладач телеоператор Миколаївської обласної держтелерадіокомпа

нії проживає в м Миколаєві член Демократичної партії України Висунуто виборчим блоком

партій Блок Демократичних партій НЕП

Ємельянов

Володимир

Михайлович

року народження інженер механік народний депутат України проживає в м Києві член

Народно демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією

Задирко

Геннадій

Олександрович

року народження вчитель історії та права директор телекомпанії НІС ТВ проживає в

м Миколаєві член Партії Реформи і порядок Висунуто Партією Реформи і порядок

Запорожець

Юрій

Михайлович

року народження інженер електрик народний депутат України проживає в

м Миколаєві член Партії М іжрегіональний блок реформ Висунуто виборчим блоком пар

тій СЛОн Соціально ЛіберальнеОб єднання

Золотоверх

Олександр

Михайлович

року народження інженер експлуатаційник водного транспорту президент закритого

акціонерного товариства Українські океанські лінії проживає в м Києві член Всеукраїнсь

кої партії трудящих Висунуто Всеукраїнською партією трудящих

К ірюхін

Олег

Михайлович

року народження юрист директор юридичної фірми Авторитет КС проживає в

м Миколаєві член Соціал демократичної партії України обєднаної Висунуто Соціал

демократичною партією України об єднаною

Ковальов

Сергій

Михайлович

року народження інженер голова правління відкритого акціонерного товариства Завод

металоконструкцій проживає в м Миколаєві безпартійний Самовисування

Малишенко

Ігор

Петрович

року народження інженер кораблебудівник будівник траулерів державного підприємст

ва Чорноморський суднобудівний завод проживає в м Миколаєві член Соціалістичної

партії У країни Висунуто Соціалістичною партією України

Мартиненко

Олександр

Петрович

року народження лікар хірург завідувач кафедри госпітальної хірургії Миколаївської

філії Одеського державного медичного університету проживає в м Миколаєві член Народно

го Руху України Висунуто Народним Рухом України

Мерцалова

Людмила

Миколаївна

року народження юрист помічник прокурора Миколаївського району проживає в

м Миколаєві безпартійна Самовисування

Мироненко

Валерій

Олександрович

року народження юрист правознавець слюсар виробничого об єднання Зоря прожи

ває в м Миколаєві безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Меншеслів

Омельяненко

Володимир

Ілліч

року народження лікар психотерапевт лікар школи вищої спортивної майстерності

м Миколаєва проживає в м Миколаєві член Прогресивної соціалістичної партії У країни

Висунуто Прогресивною соціалістичною партією України

Піка

Володимир

Матвійович

року народження юрист правознавець пенсіонер проживає в м Миколаєві член Кому

ністичної партії У країни Самовисування

Почтаренко

Віра Миколаївна

року народження викладач політології викладач Миколаївського політехнічного техні

куму проживає в м Миколаєві безпартійна Самовисування

Романовський

Георгій

Федорович

року народження інженер ректор Українського державного морського технічного універ

ситету проживає в м Миколаєві безпартійний Самовисування

Снісаренко

Петро

Іванович

року народження лікар травматолог завідувач травматологічного відділення Миколаївського

обласного хірургічного центру проживаєвм Миколаєві член Ліберальної партії України Висунуто

Ліберальною партією України

Сухоруков

Олександр

Ілліч

року народження інженер будівельник голова правління відкритого акціонерного това

риства Пробмуд проживає в м Миколаєві член Партії Регіонального відродження Украї

ни Висунуто Партією Регіонального відродження України

Фролов

Віктор

Веніамінович

року народження інженер електрик диспетчер Миколаївських електромереж проживає

в м Миколаєві член Громадянського конгресу України Висунуто виборчим блоком партій

ТрудоваУкраїна



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Шемчук

Володимир

Тимофійович

року народження інженер електрик робітник виробничого об єднання Зоря проживає

в м Миколаєві член Конгресу Українських Націоналістів Висунуто виборчим блоком партій

Національний фронт

Миколаївська область Виборчийокруг№

Андрієнко

ОлексійПавлович

року народження юрист приватний адвокат проживає в м Миколаєві безпартійний

Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Боженко

Олег

Віталійович

року народження вчитель історії та суспільствознавства народний депутат України

проживає в м Києві член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністичною партією

України

Будяков

Олександр

Вікторович

року народження вчитель історії та суспільствознавства президент закритого акціонер

ного товариства Лінк інвест проживає в м Миколаєві член Ліберальної партії України

Висунуто Ліберальною партією України

Вакула

Євген

Сергійович

року народження складальник корпусів металевих суден робітник державного підприєм

ства Чорноморський суднобудівний завод проживає в м Миколаєві член Всеукраїнського

політичного об єднання Державна самостійність України Висунуто виборчим блоком партій

Меншеслів

Грабовенко

Іван

Миколайович

року народження організатор методист слухач Академії державного управління при

Президентові У країни проживає в м Києві член Соціалістичної партії У країни Самовису

вання

Гречаний

Григорій

Іванович

року народження вчений агроном голова Жовтневого районного комітету професійної

спілки працівників агропромислового комплексу проживає в м Миколаєві безпартійний

Висунуто Аграрною партією України

Григор єва

Тетяна

Іванівна

року народження економіст заступник голови правління Акціонерного товариства Залі

зобетон з питань фінансів і маркетингу проживає в м Миколаєві безпартійна Самовисуван

ня

Діденко

Юрій

Володимирович

року народження кінотехнік головний редактор газети Український Південь прожи

ває в м Миколаєві член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Дубова

Любов

Григорівна

року народження лікар лікар експерт Миколаївської обласної лікарської трудової експе

ртної комісії проживає в м Миколаєві член партії Жінки України Самовисування

К інах

Анатолій

К ирилович

року народження інженер суднобудівник президент Українського союзу промисловців і

підприємців проживає в м Києві член Народно демократичної партії Самовисування

Крисенко

Олег Вікторович

року народження інженер механік головаправління акціонерного товариства Продсільмаш

проживаєвм Миколаєві безпартійний Самовисування

Левицький

Олег

К остянтинович

року народження інженер механік генеральний директор голова правління відкритого

акціонерного товариства Миколаївхліб проживає в м Миколаєві член Партії Регіонального

відродження України Висунуто Партією Регіонального відродження України

Лозова

Неллі

К арпівна

року народження вчитель російської мови та літератури вихователь Миколаївської шко

ли інтернату № проживає в м Миколаєві член Прогресивної соціалістичної партії У країни

Висунуто Прогресивною соціалістичною партією України

Майборода

СергійФедотович

року народження інженер будівельник народний депутат України проживає в

м Миколаєві член Комуністичної партії У країни Самовисування

Омеліч

Віктор

Семенович

року народження економіст народний депутат України проживає в м Києві член Все

українського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Польшакова

Валентина

Володимирівна

року народження викладач російської мови талітератури директор представництва відк

ритого акціонерного товариства Миколаївський глиноземний завод в м Києві проживає в

м Миколаєві безпартійна Самовисування

Соловей

Юрій

Леонідович

року народження військовий інженер юрисконсульт товариства відкритого типу Щит

Південь проживає в м Миколаєві член Української партії справедливості Висунуто вибор

чим блоком партій ТрудоваУкраїна

Соломонов

МиколаОлексійович

року народження інженер механік заступник голови правління Янтарне проживає в

м Миколаєві безпартійний Самовисування

Толстих

Олександра

Борисівна

року народження інженер фізик юрист завідувач відділу науково технічного центру

Вега Національної Академії Наук України проживає в м Миколаєві безпартійна Висунуто

виборчим блоком партій Блок Демократичних партій НЕП

Юзюк

Олексій

Олексійович

року народження військовий інженер механік начальник Центру культури просві

ти та дозвілля Військово морських сил України проживає в м Миколаєві безпартійний Ви

сунуто Партією Християнсько Народний Союз

Артеменко

Валерій

Анатолійович

року народження інженер будівельник головаМиколаївського регіонального управління

молодіжного житлового будівництва проживає в м Миколаєві безпартійний Самовисування

Ляховець

Сергій

Миколайович

року народження токар директор приватного підприємства Ірс проживає в

с Котляреві Жовтневого району Миколаївській області безпартійний Самовисування

Миколаївська область Виборчийокруг№

Бойко

Ігор

Анастасійович

року народження інженер електрик електромеханік державного підприємства Судно

будівний завод ім Комунара проживає в м Миколаєві безпартійний Самовисування

Бугаєнко

Таміла

Іванівна

року народження інженер кораблебудівник секретар Миколаївської міської ради про

живає в м Миколаєві член Партії М іжрегіональний блок реформ Висунуто виборчим бло

ком партій СЛОн Соціально ЛіберальнеОб єднання



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Дем яненко

Володимир

Миколайович

року народження економіст заступник генерального директора Київського державного

об єднання спиртової та лікеро горілчаної промисловості проживає в м Києві член Партії

Регіонального відродження України Висунуто Партією Регіонального відродження України

Драгомиров

Валерій

Володимирович

року народження інженер електрик проректор з навчальної роботи Миколаївської філії

Національного університету Києво Могилянська академія проживає в м Миколаєві безпа

ртійний Самовисування

Дробілко

Юрій

Миколайович

року народження інженер механік голова Миколаївського обласного територіального

відділення Антимонопольного комітету України проживає в м Миколаєві безпартійний Ви

сунуто виборчим блоком партій Блок Демократичних партій НЕП

Друмов

Валерій

Ігорович

року народження викладач історії доцент викладач Миколаївського державного педаго

гічного інституту проживає в м Миколаєві член Конгресу Українських Націоналістів Вису

нуто виборчим блоком партій Національний фронт

Завгородній

БорисМихайлович

року народження військовослужбовець директор малого підприємства Осіріс прожи

ває в м Миколаєві безпартійний Самовисування

Зима

Ганна

Антонівна

року народження інженер технолог голова правління відкритого акціонерного товарист

ва Очаківська харчосмакова фабрика проживає в м Очакові Миколаївської області член

Соціалістичної партії У країни Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії України та

Селянської партії У країни Заправду занарод заУкраїну

Іванюченко

Анатолій

Богданович

року народження інженер кораблебудівник юрист Миколаївського центру відродження наці

ональної культури України Дітям України проживає в м Миколаєві член НародногоРуху Укра

їни ВисунутоНароднимРухомУкраїни

Козир

Юрій

Борисович

року народження інженер механік заступник голови Миколаївської районної державної

адміністрації проживає в м Миколаєві безпартійний Самовисування

Мангер

Юрій

Вікторович

року народження немає професії заосвітою студент Українського

державного морського технічного університету проживає в м Миколаєві член Партії Рефор

ми і порядок Висунуто Партією Реформи і порядок

Мартіян

Сергій

Михайлович

року народження інженер радіоелектронного обладнання начальник військової частини

А м Очакова проживає в м Очакові безпартійний Висунуто Партією Християнсько

Народний Союз

Масаутов

Рафаель

Зейнурович

року народження художник графік президент міжнародного товариства Україна

Туреччина член спілки художників України проживає в м Києві безпартійний Самовису

вання

Матвєєв

Володимир

Йосипович

року народження інженер кораблебудівник заступник генерального директора держав

ного підприємства Завод ім Комунара проживає в м Миколаєві член Комуністичної

партії У країни Висунуто Комуністичною партією України

Науменко

Євген

Володимирович

року народження інженер будівельник директор малого підприємства Космос прожи

ває в м Миколаєві член Української партії справедливості Висунуто Українською партією

справедливості

Недо

Андрій

Олександрович

року народження інженер кораблебудівник начальник відділу Регіонального центру

телевізійного мовлення Тоніс Юг проживає в м Миколаєві безпартійний Самовисування

Ольшицький

Йосип

Йосипович

року народження вчитель математики фізики Ш остаківської загальноосвітньої школи І

І І І ступенів Миколаївського району проживає в с Тернуватому Миколаївського району без

партійний Самовисування

Осадчук

Алла

Семенівна

року народження філолог кореспондент газети Незборима нація голова Миколаївсь

кої обласної організації Всеукраїнського політичного обєднання Державна самостійність

України проживає в м Миколаєві член Всеукраїнського політичного об єднання Державна

самостійність України Висунуто виборчим блоком партій Меншеслів

Парсяк

Володимир

Никифорович

року народження інженер економіст викладач завідуючий кафедрою основ підприємст

ва та управління виробництвом Українського державного Миколаївського університету про

живає в м Миколаєві безпартійний Самовисування

Петров

Олександр

Степанович

року народження інженер механік заступник голови міського товариства захисту прав

споживачів проживає в м Миколаєві безпартійний Самовисування

Сопрун

Сергій

Іванович

року народження інженер механік президент інвестиційної компанії Інтех МБ м Київ

проживає в м Києві член Народно демократичної партії Висунуто Народно демократичною

партією

Ставицький

Віктор

Михайлович

року народження інженер кораблебудівник виконавчий директор виробничого

об єднання Суднобудівний завод ім комунара проживає в м Миколаєві безпартійний

Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Сурмило

Олександр

Васильович

року народження інженер будівельник заступник генерального директора спільного

підприємства НІБУЛОН проживає в м Миколаєві член Ліберальної партії України Вису

нуто Ліберальною партією України

Шмакова

Тетяна

Олександрівна

року народження вчитель фізики та астрономії завідувач гуртожитком морського порту

м Миколаєва проживає в м Миколаєві член Прогресивної соціалістичної партії У країни

Висунуто Прогресивною соціалістичною партією України

Щербина

Володимир

Олександрович

року народження штурман інженер командуючий Морськими Силами Прикордонних

військ України проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Медведєв

Андрій

Олексійович

року народження економіст директор Очаківського закритого акціонерного товариства

фабрики Чайка проживає в м Очакові член Комуністичної партії України Самовисування

Миколаївська область Виборчийокруг№

Гаркуша

Олексій

Миколайович

року народження економіст перший заступник голови Миколаївської обласної держав

ної адміністрації проживає в м Миколаєві член Аграрної партії України Самовисування



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Ільїн

Всеволод

Олександрович

року народження журналіст заступник головного редактора газети Радянське Прибуж

жя проживає в м Миколаєві безпартійний Самовисування

Ковалевська

Галина

Андріївна

року народження викладач історії член колективного сільськогосподарського підприємс

тва Дружба народів проживає в м Баштанці Миколаївської області безпартійна Самовису

вання

Кривуля

ЄвгенВалерійович

року народження студент проживає в м Миколаєві член Партії Реформи і порядок

Висунуто Партією Реформи і порядок

Ляшенко

МиколаДмитрович

року народження юрист правознавець приватний адвокат проживає в смт Казанці Ми

колаївської області безпартійний Самовисування

Масной

Степан

Федорович

року народження агроном начальник Березнегуватської станції по захисту рослин про

живає в смт Березнегуватому Миколаївської області член Соціалістичної партії У країни Ви

сунуто виборчим блоком Соціалістичної партії України таСелянської партії У країни За пра

вду занарод заУкраїну

Паламарчук

Петро

Андрійович

року народження інженер механік голова колективного сільськогосподарського підпри

ємства Майорівське Новобузького району Миколаївської області проживає в с Майорівці

Новобузького району Миколаївської області безпартійний Самовисування

Панченко

БорисФедорович

року народження юрист помічник консультант народного депутата України проживає в

м Миколаєві безпартійний Самовисування

Рябоконь

Віктор

Михайлович

року народження військовий інженер заступник командира військової частини А

проживає в м Миколаєві безпартійний Висунуто Партією Християнсько Народний Союз

Самойленко

Тамара

Борисівна

року народження економіст організатор генеральний директор товариства з обмеженою

відповідальністю Млечний Путь проживає в м Миколаєві член Ліберальної партії Украї

ни Висунуто виборчим блоком партій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Черниш

Павло

Павлович

року народження інженер механік начальник Київської геофізичної експедиції Державного

комітету України з водного господарства проживає в м Миколаєві член Народного Руху України

ВисунутоНароднимРухомУкраїни

Шведов

Павло

Іванович

року народження інженер механік генеральний директор компанії Лоріс ЛТД прожи

ває в с Красному Березанського району Миколаївської області член Української Республікан

ської партії Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Шевчук

Володимир

Маркович

року народження бухгалтер економіст економіст координатор Миколаївського обласно

го центру з реструктуризації сільськогосподарських підприємств проживає в с Висунську

Березнегуватського району Миколаївської області член Української партії справедливості

Висунуто виборчим блоком партій ТрудоваУкраїна

Шкрабак

Павло

Ананійович

року народження вчений агроном народний депутат України проживає в м Києві член

Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною партією України

Задирака

Григорій

Михайлович

року народження інженер зв язківець генеральний директор обласного підприємства

поштового зв язку Миколаїв пошта проживає в м Миколаєві безпартійний Висунуто вибо

рчим блоком партій Блок Демократичних партій НЕП

Миколаївська область Виборчийокруг№

Акопян

ВалерійГригорович

року народження економіст віце президент акціонерного товариства закритого типу

Інтергаз проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Бородін

Микола

Михайлович

року народження інженер механік підприємець цех по переробці насіння соняшнику

с Велідарівка проживає в с Велідарівці Єланецького району Миколаївської області безпар

тійний Самовисування

Глух

Іван

Васильович

року народження інженер гідротехнік народний депутат України проживає в м Києві

член Аграрної партії України Висунуто Аграрною партією України

Горбенко

Анатолій

Степанович

року народження юрист завідувач відділення правознавстваПервомайського політехніч

ного коледжу проживає в м Первомайську Миколаївської області член Соціал демократичної

партії У країни об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Гривнак

Володимир

Васильович

року народження юрист правознавець голова Сухобалківської сільської Ради проживає

в с Сухій Балці Доманівського району Миколаївської області безпартійний Самовисування

Заячуковський

Валентин

Гнатович

року народження інженер електрик помічник генерального директора Севастопольте

леком проживає в м Севастополі безпартійний Самовисування

Іванченко

Віктор

Тимофійович

року народження економіст викладач Вознесенського сільськогосподарського технікуму

проживає в с Яструбинові Вознесенського району Миколаївської області член Демократичної

партії У країни Висунуто виборчим блоком партій Блок Демократичних партій НЕП

Коцюбинський

Володимир

Йосипович

року народження викладач старший науковий співробітник Інституту філософії Націо

нальної Академії наук України проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Кравченко

Ігор

Миколайович

року народження товарознавець директор малого підприємства Афганець проживає в

м Вознесенську Миколаївської області член Української партії справедливості Висунуто

виборчим блоком партій ТрудоваУкраїна

Малицький

Олександр

Георгійович

року народження інженер будівельник інженер конструктор виробничого технічного

товариства Смена проживає в м Миколаєві член Народного Руху України Висунуто На

родним Рухом України

Платовський

ЄвгенВолодимирович

року народження вчений агроном народний депутат України проживає в м Києві член

Аграрної партії У країни Самовисування

Подольський

Олександр

Олександрович

року народження культпрацівник генеральний директор товариства з обмеженою відпо

відальністю малого підприємства Інтерфірма проживає в м Миколаєві безпартійний Са

мовисування



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Романенко

Володимир

Васильович

року народження технік механік тимчасово не працює проживає в смт Доманівці Мико

лаївської області безпартійний Самовисування

Савченко

Анатолій

Іванович

року народження вчитель історії директор Вознесенської гімназії № проживає в

м Вознесенську Миколаївської області член Народно демократичної партії Висунуто Народ

но демократичною партією

Тертичний

Микола

Прокопович

року народження економіст плановик директор Доманівського районного вузла зв язку

Миколаївської ОППЗ проживає в смт Доманівці Миколаївської області член Комуністичної

партії У країни Висунуто Комуністичною партією України

Тотосько

Микола

Григорович

року народження інженер будівельник пенсіонер проживає в с Садовому Новоодесько

го району Миколаївської області член Української Республіканської партії Висунуто вибор

чим блоком партій Національний фронт

Шумов

Євген

Анатолійович

року народження інженер судоводій директор фірми Укрмарін проживає в м Києві

безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Європейський вибір України

Миколаївська область Виборчийокруг№

Агафонов

АнатолійВікторович

року народження інженер будівельник народний депутат України проживає в м Києві

безпартійний Самовисування

Андронік

Василь

Миколайович

року народження лікар хірург головний лікар Первомайського районного територіаль

ного медичного об єднання проживає в м Первомайську Миколаївської області безпартійний

Самовисування

Джердж

Сергій

Федорович

року народження лікар директор закритого акціонерного товариства Ф армапром

проживає в м Києві член Демократичної партії У країни Висунуто виборчим блоком партій

Блок Демократичних партій НЕП

Клименко

Леонід

Павлович

року народження інженер механік ректор Миколаївської філії Національного універси

тету Києво Могилянська академія проживає в м Миколаєві член Народно демократичної

партії Висунуто Народно демократичною партією

Кравченко

Сергій

Іванович

року народження інженер електрик голова артілі селян землевласників Авангард

с Лукашівки Первомайського району Миколаївської області проживає в с Лукашівці Перво

майського району Миколаївської області член Комуністичної партії України Висунуто Кому

ністичною партією України

Настенко

Олександр

Анатолійович

року народження журналіст спеціальний кореспондент газети Вечерний Николаев

проживає в м Миколаєві безпартійний Висунуто Партією Реформи і порядок

Пархоменко

Олександр

Степанович

року народження військовий інженер електрозв язку пенсіонер проживає в

м Первомайську Миколаївської області член Прогресивної соціалістичної партії У країни

Висунуто Прогресивною соціалістичною партією України

Пивоваров

Юрій

Тимофійович

року народження інженер будівельник головаЦентральної ради Національної конфере

нції профспілок України проживає в м Донецьку безпартійний Висунуто Всеукраїнським

об єднанням Громада

Писаренко

Павло

Павлович

року народження бухгалтер економіст голова Вознесенського міського комітету Спілки

Української молоді проживає в м Вознесенську Миколаївської області член Конгресу Украї

нських Націоналістів Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Святко

СергійАнатолійович

року народження економіст президент акціонерного товариства Будінвест м Київ

проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Сірий

Микола

Іванович

року народження юрист старший науковий співробітник Інституту держави і праваНаціона

льної Академії наук України проживає в м Києві безпартійний Висунуто виборчим блоком партій

Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Халецький

Валентин

Миколайович

року народження економіст голова Миколаївського міського громадського фонду спри

яння місцевому самоврядуванню та соціальному захисту населення проживає в м Миколаєві

безпартійний Самовисування

Янковський

Михайло

Андрійович

року народження економіст голова акціонерного виробничо торгівельного товариства

Південний Буг проживає в м Первомайську Миколаївської області член Соціал

демократичної партії України об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України

об єднаною

Радкевич

Михайло

Миколайович

року народження журналіст пенсіонер проживає в смт Братському Миколаївської обла

сті безпартійний Самовисування

Одеська область Виборчийокруг№

Барба

Микола

Михайлович

року народження інженер будівельник інженер еколог фірми АгропромЮг проживає

в м Одесі член Демократичної партії У країни Висунуто виборчим блоком партій Блок Де

мократичних партій НЕП

Бовбалан

Сергій

Іванович

року народження юрист заступник начальника відділу Управління боротьби з організова

ною злочинністю управління Міністерства внутрішніх справ України в Одеській області прожи

ває в м Одесі безпартійний Самовисування

Васюхно

Владислав

Володимирович

року народження юрист тимчасово не працює проживає в м Одесі член Всеукраїнсько

го об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Гордієнко

Олексій

Павлович

року народження економіст заступник начальника Одеського головного регіонального

управління Промінвестбанку України проживає в м Одесі член Партії національно

економічного розвитку України Висунуто Партією національно економічного розвитку Укра

їни

Зубков

Василь

Олексійович

року народження економіст голова профспілки робітників морського транспорту Украї

ни проживає в м Одесі безпартійний Висунуто Всеукраїнською партією трудящих



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Козаченко

Олексій

Олексійович

року народження фізик керуючий спільним підприємством Панком Юн проживає в

м Одесі член Партії Реформи і порядок Висунуто Партією Реформи і порядок

Колодяжний

Володимир

Опанасович

року народження військовий представник Національного координаційного центру в

Одеській області проживає в м Одесі член Партії захисників Вітчизни Висунуто Партією

захисників Вітчизни

Копит

Микола

Харламович

року народження вчитель фізики завідувач проблемної лабораторії фізики аеродисперс

них систем Одеського державного університету проживає в м Одесі член Комуністичної пар

тії У країни Висунуто Комуністичною партією України

Кудря

Володимир

Григорович

року народження інженер електрозв язку доцент Одеського гідрометеорологічного ін

ституту проживає в м Одесі член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом Укра

їни

Небрат

Валерій

Миколайович

року народження інженер економіст голова правління відкритого акціонерного товарис

тва Електронмаш проживає в м Одесі член Народно демократичної партії Висунуто На

родно демократичною партією

Омельчук

Надія

Борисівна

року народження технік механік тимчасово непрацює проживає в м Одесі член Соціал

демократичної партії України об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України

об єднаною

Рижило

АндрійВалентинович

року народження інженер судоводій тимчасово не працює проживає в м Одесі безпар

тійний Самовисування

Романюк

Володимир

Петрович

року народження інженер механік заступник начальника обласного управління сільсь

кого господарства та продовольства Одеської обласної державної адміністрації проживає в

м Одесі безпартійний Висунуто Аграрною партією України

Рудюк

Валерій

Петрович

року народження інженер радіозв язку радіомовлення та телебачення заступник голови

Одеської обласної організації Науково технічного товариства радіотехніки електроніки та

зв язку України проживає в м Одесі член Конгресу Українських Націоналістів Висунуто

виборчим блоком партій Національний фронт

Тирлишкін

МихайлоЮрійович

року народження менеджер тимчасово непрацює проживає в м Одесі член Партії Зеле

них України Висунуто Партією Зелених України

Туз

МихайлоАнатолійович

року народження економіст директор фірми ТУЗ проживає в м Одесі безпартійний

Самовисування

Шишкін

Віктор Іванович

року народження юрист народний депутат України проживає в м Києві безпартійний

Самовисування

Штейман

Олександр

Едуардович

року народження юрист головний редактор газети Огляд проживає в м Одесі член

Соціал демократичної партії У країни об єднаної Самовисування

Шумлянська

Наталія

Василівна

року народження інженер механік технічний працівник дитячої художньої школи №

проживає в м Одесі член Прогресивної соціалістичної партії У країни Висунуто Прогресив

ною соціалістичною партією України

Яковенко

Олег

Іванович

року народження технік електромеханік головаКиївської районної організації Лібераль

ної партії У країни проживає в м Одесі член Ліберальної партії України Висунуто виборчим

блоком партій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Якупов

Марат

Назимович

року народження викладач історії Одеського державного університету ім Мечнікова

проживає в м Одесі член Конституційно демократичної партії Висунуто виборчим блоком

партій СЛОн Соціально ЛіберальнеОб єднання

Одеська область Виборчийокруг№

Віціховський

Станіслав

Аркадійович

року народження інженер зв язку голова правління житлово будівельного товариства

Темп проживає в м Одесі член Народно демократичної партії Самовисування

Гращенко

Геннадій

Едуардович

року народження юрист правознавець начальник Одеського територіального управління

Державної комісії з цінних паперів та грошового ринку України проживає в м Одесі безпар

тійний Самовисування

І гоніна

Марина

К остянтинівна

року народження лікар начальник відділу організації лікувально профілактичної допомоги

дорослому населенню управління охорони здоровя обласної державної адміністрації проживає в

м Одесі безпартійна Самовисування

К аплінський

Юрій

Олександрович

року народження викладач математики директор товаристваз обмеженою відповідальні

стю Ірина проживає в м Одесі безпартійний Самовисування

К армазін

ЮрійАнатолійович

року народження юрист народний депутат України проживає в м Одесі безпартійний

Самовисування

Кобилянський

Станіслав

Іванович

року народження інженер механік старший науковий працівник Одеського державного

політехнічного університету проживає в м Одесі безпартійний Висунуто виборчим блоком

партій Блок Демократичних партій НЕП

Куренной

Володимир

Костянтинович

року народження економіст економічний оглядач газети ЮГ проживає в м Одесі

член Ліберальної партії У країни Висунуто виборчим блоком партій Партія праці та Лібера

льнапартія РАЗОМ

Куценко

Володимир

Ілліч

року народження юрист правознавець президент фонду сприяння боротьбі з організова

ною злочинністю Захист проживає в м Одесі безпартійний Висунуто Соціал

демократичною партією України об єднаною

Луценко

Олександр

Геннадійович

року народження технік гідротехнік інспектор акціонерного товариства закритого типу

Антарктика проживає в м Одесі безпартійний Самовисування

Мальцев

Олександр

Васильович

року народження інженер механік завідувач кафедри технічної механіки Одеського

сільськогосподарського інституту проживає в м Одесі член Комуністичної партії У країни

Висунуто Комуністичною партією України



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Пилипенко

Віталій

Володимирович

року народження інженер будівельник директор фірми Пивлавіс проживає в м Одесі

член Партії Реформи і порядок Висунуто Партією Реформи і порядок

Плавич

Володимир

Петрович

року народження історик логік філософ професор філософії та методології науки Оде

ського державного політехнічного університету проживає в м Одесі член Всеукраїнського

об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Русін

Андрій

Іванович

року народження викладач історії та суспільствознавства заступник начальника з вихов

ної роботи Одеського інституту сухопутних військ проживає в м Одесі безпартійний Вису

нуто Народним Рухом України

Станкевич

Віталій

Борисович

року народження інженер теплофізик керівник Центру соціального захисту малозабез

печених громадян Київського району м Одеси проживає в м Одесі член Партії Регіонального

відродження України Самовисування

Стеценко

Олег

Петрович

року народження газоелектрозварювальник президент благодійного фонду для тяжко

хворих Сприяння пенсіонер підприємець проживає в м Одесі безпартійний Самовису

вання

Філіпов

Володимир

Сергійович

року народження юрист правознавець організатор управління у сфері правоохоронних

органів перший заступник начальникауправління

М іністерствавнутрішніх справ в Одеській області проживає в м Одесі безпартійний Самови

сування

Худіяш

Людмила

Іванівна

року народження економіст керуюча Іллічівським відділенням Одеського головного

регіонального управління Промінвестбанку України проживає в м Одесі член Партії націо

нально економічного розвитку України Висунуто Партією національно економічного розвит

ку України

Чеканович

Галина

Олександрівна

року народження лікар ветеринар старший викладач кафедри хірургії Одеського сільсь

когосподарського інституту проживає в м Одесі безпартійна Висунуто виборчим блоком

партій Національний фронт

Шемякін

Леонід

Петрович

року народження інженер механік головаправління відкритого акціонерного товариства

Стальканат проживає в м Одесі член Народно демократичної партії Самовисування

Малюта

Микола

Петрович

року народження викладач хімії директор приватного підприємства Екоінвест прожи

ває в м Одесі член Партії Зелених України Висунуто Партією Зелених України

Севрюков

Володимир

Васильович

року народження інженер судомеханік менеджер юрист народний депутат України

заступник М іністратранспорту України проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Одеська область Виборчийокруг№

Балак

Григорій

Петрович

року народження інженер експлуатаційник водного транспорту завідувач відділу транс

порту Одеського міського центру соціальної допомоги проживає в м Одесі член Ліберальної

партії У країни Висунуто виборчим блоком партій Партія праці та Ліберальна партія

РАЗОМ

Баранець

Василь

Васильович

року народження юрист старший дільничний інспектор Іллічівського районного відділу

внутрішніх справ Одеського міського управління

М іністерствавнутрішніх справ України в Одеській області проживає в м Одесі безпартійний

Висунуто Народним Рухом України

Булат

Тамара

Петрівна

року народження фізик науковий співробітник Одеського державного університету

проживає в м Одесі член Партії Зелених України Висунуто Партією Зелених України

Воскобойников

Віталій

Осипович

року народження інженер будівельник генеральний директор спільного підприємства

ВІТІНФОРМ проживає в м Одесі член Партії М іжрегіональний блок реформ Висунуто

виборчим блоком партій СЛОн Соціально ЛіберальнеОб єднання

Данчев

Сергій

Євгенович

року народження юрист юрист товариства з обмеженою відповідальністю Ф Л Д

проживає в м Одесі член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським

об єднанням Громада

Джавадов

Тегран

Джавад огли

року народження інженер технолог президент Асоціації національно культурних та

культурно просвітницьких обєднань Одеської області проживає в м Одесі безпартійний

Самовисування

К івалов

СергійВасильович

року народження юрист ректор Одеської державної юридичної академії проживає в

м Одесі безпартійний Самовисування

К ірющенко

Олександр

Михайлович

року народження інженер теплоенергетик президент міжнародної академічної компанії

Олімп проживає в м Одесі безпартійний Самовисування

Козак

Юрій

Олександрович

року народження інженер по автоматизації декан факультету автоматизації Одеської держав

ної академії харчових технологій проживаєвм Одесі член Народно демократичної партії Висунуто

Народно демократичною партією

Лобан

Сергій

Антонович

року народження технік механік інженер з охорони праці державного підприємства

будівельно ремонтного управління№м Одеса проживає в м Одесі член Демократичної партії

У країни Висунуто виборчим блоком партій Блок Демократичних партій НЕП

Мазуренко

Іван

К алістратович

року народження юрист начальник Суворовського районного відділу внутрішніх справ

України в Одеській області проживає в м Одесі безпартійний Самовисування

Марку

Валерій

Володимирович

року народження інженер будівельник голова фермерського господарства АПІС

с Божове Любашівського району Одеської області проживає в с Божовому Любашівського

району Одеської області безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Європейський

вибір України

Морозов

Олексій

Васильович

року народження інженер судоводій інженер економіст патентознавець пенсіонер

проживає в м Одесі безпартійний Висунуто Прогресивною соціалістичною партією України



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Ніколаєв

Микола

Миколайович

року народження інженер економіст голова правління відкритого акціонерного товарис

тва Завод прецизійних верстатів М ікрон проживає в м Одесі член Партії національно

економічного розвитку України Висунуто Партією національно економічного розвитку Укра

їни

Перегінчук

Михайло

Васильович

року народження вчитель української мови та літератури Одеської середньої школи №

проживає в м Одеса член Конгресу Українських Націоналістів Висунуто виборчим блоком

партій Національний фронт

Попков

Василь

Васильович

року народження викладач історії та суспільствознавства головний консультант Секре

таріату Верховної Ради України проживає в м Одесі член Соціалістичної партії України

Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії України та Селянської партії України За

правду занарод заУкраїну

Постовітенко

Анатолій

Антонович

року народження інженер директор Інституту технологічних проблем країн Азії Африки

таЛатинської Америки проживає в м Одесі член Партії Християнсько народний Союз Вису

нуто виборчим блоком партій Вперед Україно

Романов

Юрій

Сергійович

року народження вчительфізики завідувач відділу астрономічної обсерваторії Одеського

державного університету проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Харітошин

Андрій

Павлович

року народження інженер судоводій капітан порту Одеського морського торгівельного

порту проживає в м Одесі член Соціал демократичної партії України обєднаної Висунуто

Соціал демократичною партією України об єднаною

Одеська область Виборчийокруг№

Безеда

Віталій

Анатолійович

року народження інженер конструктор відкритого акціонерного товариства Спецавто

техніка проживає в м Одесі член Демократичної партії України Висунуто виборчим блоком

партій Блок Демократичних партій НЕП

Боделан

Андрій

Володимирович

року народження юрист юрисконсульт фірми Ін Рамбурс проживає в м Одесі член

Народно демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією

Габер

К ирило

Олександрович

року народження інженер будівельник заступник начальника штабу пожежогасіння

Управління державної пожежної охорони М іністерства внутрішніх справ України в Одеській

області проживає в м Одесі безпартійний Самовисування

Гурвіц

Едуард

Йосипович

року народження інженер народний депутат України Одеський міський голова прожи

ває в с Ф онтанкаКомінтернівського району Одеської області безпартійний Самовисування

Захарчук

Олена

Дем янівна

року народження економіст юрист заступник начальника територіального управління

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку по Одеській області проживає в

м Одесі безпартійна Самовисування

Кирюшин

Ігор

Володимирович

року народження інженер електрик віце президент підприємства Ш елтон проживає в

м Києві член Партії Зелених України Висунуто Партією Зелених України

Кречмаровський

Вячеслав

Андрійович

року народження інженер механік тимчасово непрацює проживає в м Одесі член Соці

ал демократичної партії України об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією Укра

їни об єднаною

Лісін

Валерій

Володимирович

року народження інженер механік доцент Одеського сільськогосподарського інституту

проживає в м Одесі член Партії Християнсько народний Союз Висунуто Партією Християн

сько Народний Союз

Локайчук

Валерій

Федорович

року народження юрист президент спільного підприємства Комерсант Д проживає в

м Одесі член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням

Громада

Мастеренко

Віктор

Захарович

року народження радіоінженер заступник голови Всеукраїнського обєднання ветеранів

голова Одеської обласної організації ветеранів проживає в м Одесі член Народного Руху

України Висунуто Народним Рухом України

Сасикін

Борис

Сергійович

року народження інженер механік машиніст холодильних агрегатів закритого акціонер

ного товариства Одеса проживає в м Одесі член Прогресивної соціалістичної партії У краї

ни Висунуто Прогресивною соціалістичною партією України

С нтьєв

Сергій

Миколайович

року народження технік експлуатаційник заступник голови профспілкового комітету Одесь

кого морського торгівельного порту проживає в м Одесі член Всеукраїнської партії трудящих

ВисунутоВсеукраїнською партією трудящих

Соколов

Валентин

Євгенович

року народження військовий моряк голова Одеської міської ради ветеранів війни праці та

збройних сил проживаєвм Одесі безпартійний Самовисування

Туглук

Василь

Юрійович

року народження журналіст начальник відділу Рахункової палати

Верховної Ради України проживає в м Броварах Київської області безпартійний Самовису

вання

Федоренко

МиколаВасильович

року народження інженер пенсіонер проживає в м Одесі безпартійний Самовисування

Чечоткін

Володимир

Павлович

року народження інженер економіст голова профспілкового комітету відкритого акціо

нерного товариства Третій автобусний парк проживає в м Одесі член Комуністичної партії

У країни Висунуто Комуністичною партією України

Чорний

Юрій

Пилипович

року народження кінорежисер пенсіонер проживає в м Одесі член Української Респуб

ліканської партії Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Іванов

ВасильСавелійович

року народження юрист прокурор Одеської області проживає в м Одесі безпартійний

Самовисування

Одеська область Виборчийокруг№



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Аблов

Анатолій

Федорович

року народження викладач політології доцент кафедри політології У країнської держав

ної академії зв язку проживає в м Одесі член Народно демократичної партії Висунуто На

родно демократичною партією

Гордієнко

Марко

Васильович

року народження політпрацівник президент громадської організації Спілка виноробів

Білгород Дністровського району проживає в м Роздільне Одеської області безпартійний

Самовисування

Добрусев

Максим

Юрійович

року народження студент Одеського державного економічного університету директор з

маркетингу рекламно поліграфічного концерну Олександрия проживає в м Одесі член

Партії Реформи і порядок Висунуто Партією Реформи і порядок

Друзюк

Світлана

Олександрівна

року народження інженер електронної техніки політолог викладач соціально

економічних наук Білгород Дністровського морського рибопромислового технікуму проживає

в м Білгород Дністровському Одеської області член Комуністичної партії У країни Висунуто

Комуністичною партією України

Зуєв

Олег

Іванович

року народження інженер механік офіцер запасу проживає в с Біленькому Білгород

Дністровського району Одеської області безпартійний Самовисування

Ісаков

Михайло

Іванович

року народження інженер гідролог викладач математики молодший науковий співробі

тник біологічного факультету Одеського державного університету проживає в м Одесі член

Партії Зелених України Висунуто Партією Зелених України

К арякін

Анатолій

Валентинович

року народження юрист радник голови Спілки юристів України проживає в м Білгород

Дністровський безпартійний Самовисування

Мурманов

Маркоз

Васильович

року народження архітектор начальник головного управління архітектури і містобуду

вання Одеської області проживає в м Одесі безпартійний Висунуто Аграрною партією Укра

їни

Попов

Михайло

Михайлович

року народження економіст голова агрофірми Кулевча Саратського району Одеської

області проживає в с К улевча Саратського району Одеської області член Селянської партії

У країни Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії України таСелянської партії Укра

їни Заправду занарод заУкраїну

Продан

Олег

Олександрович

року народження економіст керівник фермерського господарства Чорномор я Татар

бунарського району проживає в с Вишневому Татарбунарського району Одеської області

член Партії М іжрегіональний блок реформ Висунуто виборчим блоком партій СЛОн

Соціально ЛіберальнеОбєднання

Рибін

Петро

Анатолійович

року народження інженер з експлуатації і ремонту артилерійської техніки живописець

тимчасово не працює проживає в м Татарбунари Одеської області член Української Респуб

ліканської партії Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Ричагов

Григорій

Васильович

року народження інженер механік народний депутат України проживає в м Києві член

Партії Союз Висунуто Прогресивною соціалістичною партією України

Федоренко

Андрій

Володимирович

року народження студент Одеського державного університету проживає в м Одесі член

Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Флора

Ольга

Петрівна

року народження бухгалтер економіст керуючавідділенням Промінвестбанку України

у Білгород Дністровському районі Одеської області проживає в м Білгород Дністровському

Одеської області член Партії національно економічного розвитку України Висунуто Партією

національно економічного розвитку України

Цимбалюк

Віктор

Дем янович

року народження філософ викладач філософії керівник агітаційного відділу Секретаріа

ту Народного Руху України проживає в м Одесі член Народного Руху України Висунуто

Народним Рухом України

Чербаджі

Микола

Миколайович

року народження юрист правознавець начальник Білгород Дністровського районного

відділу управління М іністерства внутрішніх справ України в Одеській області проживає в

м Білгород Дністровському Одеської області безпартійний Самовисування

Балан

Борис

Сергійович

року народження викладач російської мови віце президент обласного правозахисного

фонду Рутенія Одеської області проживає в м Одесі безпартійний Самовисування

Одеська область Виборчийокруг№

Амбарніков

Михайло

Петрович

року народження інженер гідротехнік директор відкритого акціонерного товариства

Іллічівський завод залізобетонних конструкцій проживає в м Іллічівську безпартійний

Самовисування

Веселов

ОлександрВікторович

року народження військовий Біляївський районний військовий комісар проживає в

м Біляївці безпартійний Самовисування

Гузенко

Леонід

Семенович

року народження вчитель президент Народної академії суміжних наук та проблем кос

моантропоекології проживає в с Холодній Балці Біляївського району Одеської області безпа

ртійний Самовисування

Євдокимов

Володимир

Валентинович

року народження інженер електрик начальник Одеської обласної державної інспекції з

енергозбереження проживає в м Одесі член Народно демократичної партії Висунуто Народ

но демократичною партією

Жовтіс

Олександр Ігоревич

року народження технік механік генеральний директор корпорації Ірен проживає в

м Одесі безпартійний Самовисування

Константінов

Віктор

Андрійович

року народження немає професії за освітою голова фермерського господарства Вікто

рія с Маяки проживає в с Маяках Біляївського району Одеської області член Української

селянської демократичної партії Висунуто виборчим блоком партій Європейський вибір

України

Куриленко

Володимир Григорович

року народження юрист адвокат приватна практика проживає в м Одесі безпартійний

Самовисування



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Міончинський

Валерій

Вацлавович

року народження вчитель історії приватний підприємець проживає в м Одесі безпар

тійний Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Непомнящих

Борис

Федорович

року народження інженер гідротехнік директор Спілки промисловців м Іллічевська

проживає в м Іллічевську Одеської області безпартійний Самовисування

Новацький

Володимир

Миколайович

року народження вчений агроном начальник управління сільського господарства та

продовольства Одеської державної адміністрації проживає в с Єреміївці Роздільнянського

району Одеської області член Аграрної партії України Висунуто Аграрною партією України

Петько

Анатолій

Іванович

року народження інженер геолог пенсіонер проживає в с Овідіополі Біляївського ра

йону Одеської області безпартійний Висунуто Соціал демократичною партією України

об єднаною

Сизоненко

Микола

Іванович

року народження вчитель фізкультури матрос Іллічівського морського торговельного

флоту проживає в м Іллічевську Одеської області безпартійний Самовисування

Стеблина

Володимир

Пилипович

року народження військовий заступник голови Одеського міського виконавчого коміте

ту проживає в м Одесі член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнсь

ким об єднанням Громада

Таушанов

Ігор

Христофорович

року народження військовий інженер з безпеки руху учбового господарства

ім ТрофімоваОдеського сільськогосподарського інституту проживає в м Одесі член Комуні

стичної партії У країни Висунуто Комуністичною партією України

Чернега

Олександр

Григорович

року народження технік організатор економічний директор місії милосердя Добрий

Самаритянин проживає в м Одесі член Християнсько демократичної партії У країни Само

висування

Шпиталенко

Василь

Михайлович

року народження інженер механік з літальних апаратів заступник генерального директо

рафірми Менеджер проживає в м Одесі безпартійний Самовисування

Якобчук

Сергій

Миколайович

року народження вчений агроном менеджер сільськогосподарського приватного вироб

ничо переробного підприємства Менеджер проживає в м Одесі член Народного Руху Укра

їни Висунуто Народним Рухом України

Одеська область Виборчийокруг№

Бабічева

Меланія

Федорівна

року народження викладач української мови і літератури головний спеціаліст у справах

неповнолітніх Ізмаїльського міського виконавчого комітету проживає в м Ізмаїлі Одеської

області член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Буханенко

Дмитро

Панасович

року народження журналіст директор Всеукраїнського державного

видавництва Маяк проживає в м Одесі член Народно демократичної партії Висунуто На

родно демократичною партією

К айгер

Валерій

Іантанович

року народження інженер будівельник психолог голова Одеського обласного німецько

го товариства Відергебурт проживає в м Одесі член Партії Реформи і порядок Висунуто

Партією Реформи і порядок

К альчев

Борис

Федорович

року народження економіст заступник керуючого Болградським відділенням№ Оща

дного банку України проживає в с Виноградівці Болградського району Одеської області член

Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною партією України

К аракаш

Ілля

Іванович

року народження юрист правознавець завідувач кафедри підприємницького і комерцій

ного праваОдеської юридичної академії проживає в м Одесі безпартійний Самовисування

К ацарський

Віктор

Борисович

року народження зоотехнік організатор працівник колективного сільськогосподарського

підприємства Владичень проживає в с Владичені Болградського району Одеської області

безпартійний Самовисування

Кириленко

Тамара

Георгіївна

року народження економіст організатор голова акціонерного товариства Деметра

Болградського району Одеської області проживає в с Банівці Болградського району Одеської

області безпартійна Самовисування

Крук

ЮрійБорисович

року народження інженер судомеханік народний депутат України проживає в м Одесі

безпартійний Самовисування

Матюхін

Володимир

Володимирович

року народження економіст директор Одеського заводу гумових технічних виробів про

живає в м Одесі член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським

об єднанням Громада

Мерліч

К остянтин

Іванович

року народження лікар генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю

Медична фірма Ескулап проживає в м Одесі член Соціал демократичної партії України

Висунуто Соціал демократичною партією України

Нездойминога

Леонід

Олексійович

року народження біолог президент Одеської обласної рибогосподарської аграрної спілки

проживає в м Одесі член Аграрної партії У країни Висунуто Аграрною партією України

Новак

Георгій

Васильович

року народження інженер механік завідувач лабораторією Одеського політехнічного

університету проживає в м Одесі безпартійний Самовисування

Паращин

СергійДем янович

року народження радіоінженер генеральний директор спільного підприємства Текнор

проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Паук

Іван

Васильович

року народження юрист правознавець начальник Ізмаїльського районного відділу

управління М іністерства внутрішніх справ України в Одеській області проживає в м Ізмаїлі

Одеської області безпартійний Самовисування

Петров

Володимир

Степанович

року народження юрист правознавець директор Ізмаїльського юридичного центру про

живає в м Ізмаїлі Одеської області безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Партія

праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Плохой

Ігор

Іванович

року народження військовий інженер заступник директора товариства з обмеженою

відповідальністю Промуніверсал проживає в м Болграді Одеської області безпартійний

Самовисування



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Сердіченко

Петро

Володимирович

року народження священнослужитель єпископ Одеської області Всеукраїнської Спілки

Християн Віри Євангельської проживає в м Одесі член Християнсько демократичної партії

У країни Самовисування

Станков

Валентин

Федорович

року народження інженер механік заступник комерційного директора транспортно

експедиційної фірми Трансторгсервіс проживає в м Рені Одеської області безпартійний

Самовисування

Якусевич

Юрій

Геннадійович

року народження фізик та математик науковий співробітник Ізмаїльського державного

інституту проживає в м Ізмаїлі член Конгресу Українських Націоналістів Висунуто вибор

чим блоком партій Національний фронт

Одеська область Виборчийокруг№

Басов

Микола

Михайлович

року народження методист культурно освітньої роботи Вилківський міський голова

проживає в м Вилковому Одеської області безпартійний Самовисування

Жалковський

Михайло

Якович

року народження вчитель фізичного виховання середньої школи № м Одеси проживає

в м Одесі член Всеукраїнського обєднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням

Громада

К аражеков

Федір

Петрович

року народження інженер будівельник генеральний директор Асоціації економічного

співробітництва Арманд проживає в м Одесі безпартійний Самовисування

Наумцева

Валентина

Миколаївна

року народження керівник оркестру народних інструментів викладач фортепіано голова

правління Одеської обласної громадської спілки Дія проживає в м Одесі член Народно

демократичної партії У країни Висунуто Народно демократичною партією

Сенча

Анатолій

Олексійович

року народження технік будівельник тимчасово непрацює проживає в м Арцизі Одесь

кої області член Прогресивної соціалістичної партії У країни Висунуто Прогресивною соціалі

стичною партією України

Тодоров

ДмитроМиколайович

року народження юрист правознавець адвокат проживає в м К ілії Одеської області

безпартійний Самовисування

Туровський

Борис

К арпович

року народження зооінженер фермер фермерського господарства Людмила

с Миколаївки Білгород Дністровського району проживає в смт Сергіївці Білгород

Дністровського району Одеської області член Української Консервативної Республіканської

партії Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Цушко

Василь

Петрович

року народження економіст народний депутат України проживає в с Надрічному Тару

тинського району Одеської області член Селянської партії У країни Висунуто виборчим бло

ком Соціалістичної партії України таСелянської партії України За правду за народ заУкра

їну

Одеська область Виборчийокруг№

Альошин

Юрій

Михайлович

року народження інженер радіотехнік тимчасово не працює проживає в м Одесі член

Прогресивної соціалістичної партії У країни Висунуто Прогресивною соціалістичною партією

України

Ващенко

Віктор

Григорович

року народження інженер механік товарознавець товаристваз обмеженою відповідальні

стю У самого моря проживає в м Одесі член Соціал демократичної партії України

об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Докукін

Сергій

Євгенович

року народження інженер економіст директор представництва торгівельно промислової

компанії К аскад Імпекс проживає в м Одесі член Всеукраїнського об єднання Громада

Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Желіховський

Юрій

Вікторович

року народження інженер механік оперуповноважений відділення Березівського район

ного відділу управління М іністерства внутрішніх справ України в Одеській області проживає

в м Березівці Одеської області безпартійний Самовисування

Зорін

К остянтин

Олександрович

року народження інженер механік директор Одеського заводу Продмаш проживає в

м Одесі член Партії національно економічного розвитку України Висунуто Партією національно

економічногорозвитку України

К алашник

Василь

Іванович

року народження інженер електрик генеральний директор агропромислового підприємс

тва Світанок проживає в смт Миколаївка Одеської область член Аграрної партії У країни

Самовисування

Лепіх

Ярослав

Ілліч

року народження інженер електрофізик начальник науково технічного центру ФОТОН

спеціалізованого конструкторського технічного бюро Елемент проживає в м Одесі безпартійний

ВисунутоНароднимРухомУкраїни

Мазуренко

Володимир

Іванович

року народження економіст головаправління закритого акціонерного товариства Ринок

Північний проживає в с Крижанівці Комінтернівського району Одеської області член Аг

рарної партії України Самовисування

Маргащук

Сергій

Васильович

року народження фізик теоретик завідувач лабораторії при Одеському державному уні

верситеті проживає в м Одесі член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністичною

партією України

Приматов

Віктор

Вячеславович

року народження інженер експлуатаційник доцент кафедри Одеської академії харчових

технологій проживає в м Одесі член Соціалістичної партії України Висунуто виборчим бло

ком Соціалістичної партії України таСелянської партії України За правду за народ заУкра

їну

Прокопенко

АнатолійЛьвович

року народження юрист генеральний директор українсько грецького підприємства Ар

го проживає в м Одесі безпартійний Самовисування

Радукан

Опанас

Петрович

року народження агроном голова Одеської обласної спілки ветеранів Афганістану про

живає в м Одесі член Української партії справедливості Висунуто виборчим блоком партій

ТрудоваУкраїна

Саражин

Віталій

Семенович

року народження інженер радіотехнік заступник голови Комінтернівської районної

державної адміністрації Одеської області проживає в смт Комінтернівському Одеської області

безпартійний Самовисування



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Синячов

Ігор

Андрійович

року народження вчитель математики і фізики директор Южного навчально виховного

комплексу проживає в м Южному Одеської області безпартійний Самовисування

Соболєв

ОлексійТихонович

року народження юрист військовий прокурор Південного регіону України проживає в

м Одеса безпартійний Самовисування

Соломаха

Григорій

Миколайович

року народження економіст голова правління відкритого акціонерного товариства

Одессільмаш проживає в м Одесі член Народно демократичної партії Самовисування

Стальниченко

Олег

Іванович

року народження інженер механік проректор з наукової роботи Одеського державного

морського університету проживає в м Одесі безпартійний Самовисування

Чайковський

Олександр

Якович

року народження економіст торгівлі завідувач продовольчими складами порту Южного

проживає в с Сичавці К омінтернівського району Одеської області член Української Республі

канської партії Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Штекель

Леонід

Ісаакович

року народження радіотехнік директор товариства з обмеженою відповідальністю Сту

дія Негоціант проживає в м Одесі член Конституційно демократичної партії Висунуто

виборчим блоком партій СЛОн Соціально ЛіберальнеОб єднання

Янковський

Валентин

Леонідович

року народження інженер механік координатор з питань екології Південного регіону

проживає в м Одесі член Партії Зелених України Висунуто Партією Зелених України

Максим юк

Дмитро

Миколайович

року народження журналіст Березівський міський голова проживає в м Березівці Оде

ської області член Демократичної партії У країни Висунуто виборчим блоком партій Блок

Демократичних партій НЕП

Одеська область Виборчийокруг№

Верхоляк

Фелікс

Миколайович

року народження інженер будівельник автомобільних доріг старший інспектор відділу

технічних засобів митного контролю Чорноморської регіональної митниці проживає в

м Одесі безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Гриньов

Микола

Іванович

року народження інженер електрик заступник начальника фінансово економічного

відділу Одесазалізношляхтранс проживає в м Одесі член Всеукраїнського об єднання

Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Дарієнко

Сергій

Іванович

року народження лікар організатор охорони здоров я невропатолог Одеської обласної

клінічної лікарні проживає в м Кодимі Одеської області член Народно демократичної партії

Висунуто Народно демократичною партією

Дяченко

Олександр

Іванович

року народження лікар педіатр викладач Котовського медичного училища Одеської

області проживає в м Котовську Одеської області безпартійний Висунуто Прогресивною

соціалістичною партією України

Клімов

ЛеонідМихайлович

року народження економіст президент Ф інансово промислової групи Примор я про

живає в м Одесі безпартійний Самовисування

Курас

Іван

Федорович

року народження вчитель історії директор інституту політичних та етнонаціональних

досліджень Національної Академії наук України проживає в м Києві безпартійний Самови

сування

Левицький

Олександр

Миколайович

року народження інженер електрик генеральний директор малого приватного підприєм

ства Аладін м Одеси проживає в с Усатовому Біляївського району Одеської області безпа

ртійний Самовисування

Рубля

Михайло

Павлович

року народження вчений агроном фермер Асоціації фермерських господарств Ф атум

проживає в смт Любашівці Одеської області член Української селянської демократичної пар

тії Висунуто виборчим блоком партій Європейський вибір України

Садовой

Сергій

Леонідович

року народження біолог фізіолог директор Балтського молочно консервного комбінату

Одеської області проживає в м Балті Одеської області безпартійний Самовисування

Скрипниченко

Віктор

Іванович

року народження інженер економіст міжнародник заступник директора інституту зов

нішніх економічних зв язків проживає в м Києві безпартійний Висунуто Соціал

демократичною партією України об єднаною

Слободянюк

ВікторБорисович

року народження юрист прокурор Савранського району Одеської області проживає в

смт Саврані Одеської області безпартійний Самовисування

Сокерчак

Вячеслав

Михайлович

року народження вчений агроном економіст народний депутат України проживає в

м Балті Одеської області член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністичною парті

єю України

Триморуш

Степан

Васильович

року народження юрист юрисконсульт колективного сільськогосподарського підприємс

тва Правда с Грабово Кодимського району Одеської області голова координаційної ради

концерну Олександрія проживає в с Грабовому Кодимського району Одеської області член

Партії Реформи і порядок Висунуто Партією Реформи і порядок

Усатенко

Михайло

Григорійович

року народження юрист економіст голова колективного сільськогосподарського підпри

ємства Перемога Балтського району Одеської області проживає в м Балті Одеської області

член Аграрної партії України Висунуто Аграрною партією України

Шевченко

Григорій

Климентійович

року народження перекладач референт англійської мови голова Одеської регіональної

спілки захисту споживачів м Одеси проживає в м Одесі член Народного Руху України Ви

сунуто Народним Рухом України

Одеська область Виборчийокруг№

Беген

Раїса

Іванівна

року народження культосвітній працівник режисер Великомихайлівського народного

театру проживає в смт Великій Михайлівці Одеської області член Соціал демократичної

партії У країни об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Гриневецький

Сергій

Рафаїлович

року народження інженер механік перший заступник голови Одеської обласної держав

ної адміністрації проживає в м Одесі безпартійний Самовисування



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Додонов

Мирослав

Іванович

року народження юрист правознавець заступник начальника відділу військової контр

розвідки Служби Безпеки України по Національній гвардії та військах М іністерства внутріш

ніх справ України проживає в м Одесі безпартійний Самовисування

Звонарж

Андрій

Юрійович

року народження інженер з експлуатації морського транспорту народний депутат Украї

ни проживає в м Києві член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністичною партією

України

Куліш

Володимир

Васильович

року народження священнослужитель настоятель храму Різдва Христового м Одеси

проживає в м Одесі безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Вперед Україно

Новіков

Віталій

Володимирович

року народження фізик теоретик завідувач кафедри вищої математики Одеського державного

політехнічного університету проживає в м Одесі безпартійний Висунуто виборчим блоком партій

Блок Демократичних партій НЕП

Пономаренко

Вячеслав

Дмитрович

року народження юрист правознавець адвокат адвокатської фірми Довір я проживає в

м Одесі член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням

Громада

Сокалюк

Всеволод

Петрович

року народження юрист приватний адвокат проживає в м Роздільній Одеської області

член Конгресу Українських Націоналістів Висунуто виборчим блоком партій Національний

фронт

Щіпковський

Геннадій

Павлович

року народження політолог співголова Одеської крайової організації Народного Руху

України проживає в смт Великій Михайлівці Одеської області член Народного Руху України

Висунуто Народним Рухом України

Тюхтій

Микола

Петрович

року народження інженер економіст начальник Одеського регіонального управління

концерну Украгротехсервіс проживає в м Одесі член Народно демократичної партії Вису

нуто Народно демократичною партією

Полтавська область Виборчийокруг№

Авласьонок

Сергій

Володимирович

року народження юрисконсульт юрисконсульт Полтавського міського виробничо

технічного вузлаелектрозв язку проживає в м Полтаві безпартійний Самовисування

Безшапочний

Сергій

Борисович

року народження лікар хірург завідувач кафедри Української медичної стоматологічної

Академії проживає в м Полтаві член Партії духовного економічного і соціального прогресу

Висунуто Партією духовного економічного і соціального прогресу

Білоус

Вячеслав

Олександрович

року народження інженер з експлуатації радіотехнічних засобів вчитель історії народ

ний депутат України проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Бойко

Віталій

Ілліч

року народження економіст старший електромеханік Полтавської дистанції сигналізації і

зв язку проживає в м Полтаві член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністичною

партією України

Брагінець

Микола

Володимирович

року народження інженер механік професор Полтавської філії К иївського військового

інституту управління та зв язку проживає в м Полтаві член Української селянської демокра

тичної партії Самовисування

Головко

Володимир

Ілліч

року народження викладач суспільних наук народний депутат України проживає в

м Полтаві безпартійний Самовисування

Гринь

Андрій

Дмитрович

року народження технік будівельник тимчасово не працює проживає в м Полтаві член

Української Національної Асамблеї Висунуто Українською Національною Асамблеєю

Гусак

Леонід

Гаврилович

року народження інженер механік головаправління відкритого акціонерного товариства

Полтавський турбомеханічний завод проживає в м Полтаві безпартійний Висунуто На

родно демократичною партією

Доброва

Ганна

Артемівна

року народження економіст заступник голови Державної податкової адміністрації нача

льник управління податків і зборів м Полтави проживає в м Полтаві безпартійна Самовису

вання

Заболотний

Вячеслав

Анатолійович

року народження юрист директор науково виробничого центру Оптималіст проживає

в м Полтаві безпартійний Самовисування

К іліпко

Михайло

Григорович

року народження немає професії заосвітою начальник Полтавського тампонажного управлін

ня державного підприємства Укрбургаз акціонерного товариства Укргазпром проживає в

м Полтаві безпартійний Самовисування

К іпаріс

Федір

Сергійович

року народження працівник зв язку заступник директора фабрики Хімпластмас про

живає в м Полтаві член Соціал демократичної партії України об єднаної Самовисування

Кульчинський

Микола

Георгійович

року народження журналіст голова Полтавського обласного об єднання товариства

Просвіта проживає в м Полтаві член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом

України

Левцун

Володимир

Іванович

року народження інженер механік президент спільного українсько литовського підпри

ємства ВІО Ле проживає в м Полтаві член Соціал демократичної партії України

об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Лень

ВолодимирСеменович

року народження токар тимчасово не працює проживає в м Полтаві безпартійний Са

мовисування

Міщенко

АнатолійВасильович

року народження юрист викладач Національної Української юридичної Академії про

живає в м Харкові безпартійний Самовисування

Носов

ВладиславВасильович

року народження інженер електронник юрист народний депутат України проживає в

м Полтаві безпартійний Самовисування

Павленко

Юрій

Олексійович

року народження викладач історії слухач Академії державного управління при Президе

нтові У країни голова Спілки християнсько демократичної молоді України проживає в

м Києві член Християнсько демократичної партії України Висунуто Християнсько

демократичною партією України



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Полікарпова

Ольга

Іванівна

року народження економіст начальник контрольно ревізійного відділу м Полтави про

живає в м Полтаві член Партії національно економічного розвитку України Самовисування

Рудаков

Василь

Петрович

року народження робітник голова Полтавського виробничо споживчого товариства

Ф акторія ЛТД проживає в м Полтаві член Української К онсервативної Республіканської

партії Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Сверчков

Іван Григорович

року народження юрист прокурор відділу прокуратури Полтавської області проживає в

м Полтаві безпартійний Самовисування

Свириденко

ГригорійПетрович

року народження інженер автомеханік директор автотранспортного підприємства№

проживає в м Полтаві безпартійний Самовисування

Семено

ВолодимирМаркович

року народження журналіст тимчасово не працює проживає в м Полтаві безпартійний

Самовисування

Скриль

Віктор

Петрович

року народження інженер пілот заступник директорафілії спільного підприємства Віо

Ле Хімпластмас проживає в м Полтаві член Соціал демократичної партії України Вису

нуто Соціал демократичною партією України

Суржа

Лариса

Михайлівна

року народження вчитель російської мови талітератури головапрофспілкового комітету

Кооперативного інституту проживає в м Полтаві член Всеукраїнської партії трудящих Вису

нуто Всеукраїнською партією трудящих

Чернишова

Ніна

Сергіївна

року народження вчений агроном економіст інженер другої категорії Державної акціо

нерної компанії Полтаваобленерго проживає в м Полтаві безпартійна Самовисування

Шарпило

ОлександрМиколайович

року народження інженер економіст директор приватного підприємства Орхідея

проживає в м Полтаві безпартійний Самовисування

Волошин

ВалентинОлексійович

року народження економіст голова Полтавської ради профспілки Солідарність про

живає в м Полтаві безпартійний Самовисування

Кочерга

Іван

Васильович

року народження вчений агроном голова агрооб єднання Зоря Полтавської області

проживає в с Рунівщині Полтавського району Полтавської області член Аграрної партії У кра

їни Висунуто Аграрною партією України

Ландарь

Іван

Олексійович

року народження інженер механік віце президент відкритого акціонерного товариства

Полтавхіммаш проживає в м Полтаві безпартійний Висунуто виборчим блоком партій

СЛОн Соціально ЛіберальнеОб єднання

Полтавська область Виборчийокруг№

Бережний

Віктор

Олександрович

року народження викладач історії та суспільствознавства заступник директора Решети

лівської загальноосвітньої школи І І І ступенів проживає в смт Решетилівці Полтавської обла

сті член Народно демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією

Бульба

Степан

Степанович

року народження інженер геодезіст старший викладач кафедри спеціальних історичних

дисциплін та географії Полтавського державного педагогічного інституту ім В Г Короленка

проживає в м Полтаві член Соціалістичної партії У країни Висунуто виборчим блоком Соціа

лістичної партії України таСелянської партії України Заправду занарод заУкраїну

Васюта

Василь

Михайлович

року народження агроном голова фермерського благодійного господарства Васюта

с Миколаївка Полтавського району Полтавської області проживає в с Миколаївці Полтавсь

кого району Полтавської області член Української селянської демократичної партії Самови

сування

Говорун

Петро

Васильович

року народження фельдшер робітник Андрущанської початкової школи Полтавського

району Полтавської області проживає в с Андрушах Полтавського району Полтавської облас

ті член Конгресу Українських Націоналістів Висунуто виборчим блоком партій Національ

ний фронт

Ковальов

Євген

Вікторович

року народження лікар стоматолог завідувач кафедри пропедевтики терапевтичної сто

матології Української медичної стоматологічної академії м Полтави проживає в м Полтаві

член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Грома

да

Кожемяко

Сергій

Дмитрович

року народження інженер механік генеральний директор відкритого акціонерного това

риства Електромотор проживає в м Полтаві безпартійний Самовисування

Крутько

Володимир

Олексійович

року народження немає професії за освітою лаборант Українсько фінського інституту

менеджменту і бізнесу проживає в м Карлівці Полтавської області член Християнсько

демократичної партії У країни Висунуто Християнсько демократичною партією України

Кузьменко

Віктор

Петрович

року народження інженер будівельник голова правління Християнської кредитної спіл

ки Єдність проживає в м Полтаві член Партії М іжрегіональний блок реформ Висунуто

виборчим блоком партій СЛОн Соціально ЛіберальнеОб єднання

Кулик

Олександр

Васильович

року народження журналіст головний редактор обласної газети Полтавська думка

проживає в м Полтаві член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Курилко

Вікторія

Олексіївна

року народження економіст директор виробничо комерційного підприємства Ф ірма

Вікторія проживає в м Полтаві член партії Жінки України Самовисування

Куроєдов

Леонід

Федорович

року народження лікар стоматолог головний лікар Полтавської міської клінічної лікарні

№проживає в м Полтаві безпартійний Висунуто виборчим блоком партій ТрудоваУкраїна

Московець

Володимир

Миколайович

року народження технік механік інженер депо Полтавського тролейбусного управління

проживає в м Полтаві член Української Національної Асамблеї Висунуто Українською Наці

ональною Асамблеєю

Оніпко

Олексій

Федорович

року народження фізик президент Української академії наук національного прогресу

м Києва проживає в м Києві член Партії духовного економічного і соціального прогресу

Висунуто Партією духовного економічного і соціального прогресу

Пилипенко

ІванК ирилович

року народження інженер механік військовий пенсіонер проживає в м Полтаві безпар

тійний Самовисування



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Пухай

Валерій

Іванович

року народження економіст голова Полтавської обласної ради профспілки працівників

машинобудування та металообробки проживає в м Полтаві безпартійний Висунуто Всеукра

їнською партією трудящих

Руденко

Станіслав

Анатолійович

року народження юрист правознавець член правління концерну Комплекс проживає в

м Полтаві член Соціал демократичної партії У країни об єднаної Висунуто Соціал

демократичною партією України об єднаною

Стасенко

Володимир

Миколайович

року народження гірничий інженер начальник Полтавського управління бурових робіт

Укрбургаз проживає в м Полтаві безпартійний Самовисування

Степенко

Василь

Іванович

року народження агроном економіст народний депутат України проживає в

с Калашниках Полтавського району Полтавської області член Аграрної партії У країни Вису

нуто Аграрною партією України

Умнов

Геннадій

Михайлович

року народження інженер електромеханік голова профспілкового комітету виробничого

об єднання Знамя м Полтави проживає в м Полтаві безпартійний Самовисування

Федюн

Василь

Дмитрович

року народження інженер механік начальник Полтавського районного відділу дорожньої

міліції управління М іністерства внутрішніх справ України в Полтавській області проживає в

с Розсошенцях Полтавського району Полтавської області безпартійний Самовисування

Цьова

Сергій

Михайлович

року народження лікар лікувальник лікар хірург Решетилівської центральної районної

лікарні проживає в смт Решетилівці Полтавської області безпартійний Самовисування

Шахова

Ольга

Миколаївна

року народження лікар доцент кафедри онкології радіаційної медицини променевої

діагностики Української медичної стоматологічної академії проживає в м Полтаві член Лібе

ральної партії України Висунуто виборчим блоком партій Партія праці та Ліберальна партія

РАЗОМ

Шелудченко

Анатолій

Антонович

року народження інженер електрик військовий пенсіонер проживає в м Полтаві безпа

ртійний Висунуто Партією Християнсько Народний Союз

Полтавська область Виборчийокруг№

Гайтота

Олег

Леонідович

року народження технік технолог різальник металу Кременчуцького акціонерного това

риства Кредмаш проживає в м Кременчуці член Комуністичної партії У країни Висунуто

Комуністичною партією України

Залудяк

Микола

Іванович

року народження інженер економіст голова Полтавської обласної державної адміністра

ції головаПолтавської обласної Ради проживає в м Полтаві безпартійний Самовисування

Місюра

Вадим

Ярославович

року народження редактор консультант депутатської фракції Соціалістичної і Селянсь

кої партій України Верховної Ради України проживає в м Львові член Соціалістичної партії

У країни Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії України таСелянської партії Укра

їни Заправду занарод заУкраїну

Омельченко

ГригорійОмелянович

року народження юрист народний депутат України проживає в м Києві безпартійний

Висунуто виборчим блоком партій Вперед Україно

Пальчик

Валерій

Миколайович

року народження механік тимчасово непрацює проживає в м Полтаві член Української

Національної Асамблеї Висунуто Українською Національною Асамблеєю

Сироватко

Володимир

Іванович

року народження інженер механік заступник генерального директорадочірнього підпри

ємства Автомобільне виробництво КрАЗ холдінгової компанії АвтоКрАЗ проживає в

м Кременчуці Полтавської області безпартійний Самовисування

Сіора

Володимир

Іванович

року народження економіст директор Полтавського відкритого акціонерного товариства

Полтавамеблі проживає в м Полтаві член Всеукраїнського об єднання Громада Висуну

то Всеукраїнським об єднанням Громада

Таран Терен

Віктор

Васильович

року народження інженер народний депутат України член Президії Спілки письменни

ків України проживає в м Києві член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом

України

Твердохліб

Микола

Федорович

року народження інженер механік доцент Кременчуцького державного політехнічного

інституту проживає в с Потоках Кременчуцького району Полтавської області член Конгресу

Українських Націоналістів Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Харченко

Олександр

Михайлович

року народження інженер механік інженер конструктор дочірнього підприємства Ав

томобільневиробництво холдінгової компанії АвтоКрАЗ проживає в м Кременчуці Полтав

ської області член Демократичної партії У країни Висунуто виборчим блоком партій Блок

Демократичних партій НЕП

Полтавська область Виборчийокруг№

Бондаренко

СергійВолодимирович

року народження журналіст спортивний коментатор Національної телекомпанії України

проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Голуб

Володимир

Семенович

року народження театрознавець виконуючий обов язки віце голови партії М іжрегіона

льний Блок Реформ проживає в м Полтаві член Партії М іжрегіональний блок реформ

Висунуто виборчим блоком партій СЛОн Соціально ЛіберальнеОб єднання

Дорош

Володимир

Миколайович

року народження організатор методист генеральний директор фірми Волдо проживає

в м Лубнах член Ліберальної партії У країни Висунуто Ліберальною партією України

Івасечко

Богдан

Миколайович

року народження лікар хірург Лубенської центральної районної лікарні проживає в

м Лубнах Полтавської області член Української Республіканської партії Висунуто виборчим

блоком партій Національний фронт

Іващенко

Микола

Федорович

року народження економіст голова Семенівської районної державної адміністрації Пол

тавської області проживає в смт Семенівці Полтавської області член Аграрної партії України

Висунуто Аграрною партією України



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

К арнаух

Микола

Васильович

року народження юрист народний депутат України член Комітету Верховної Ради Укра

їни з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією проживає в м Полтаві член

Соціал демократичної партії У країни Висунуто Соціал демократичною партією України

Квітка

Юрій

Володимирович

року народження студент Полтавського державного сільськогосподарського інституту

проживає в м Полтаві член Української Національної Асамблеї Висунуто Українською Наці

ональною Асамблеєю

Коряк

ВасильВасильович

року народження юрист Лубенський міський голова проживає в м Лубнах Полтавської

області безпартійний Самовисування

Костюк

Іван

Васильович

року народження слюсар пенсіонер проживає в м Хоролі Полтавської області член

Демократичної партії У країни Висунуто виборчим блоком партій Блок Демократичних пар

тій НЕП

Масенко

Олександр

Миколайович

року народження економіст народний депутат України проживає в смт Оржиці Полтав

ської області член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністичною партією України

Нагірний

Олександр

Іванович

року народження інженер кораблебудівник виконуючий обов язки голови правління

Юнекс банку проживає в м Києві безпартійний Висунуто Народно демократичною парті

єю

Павличенко

Володимир

Григорович

року народження юрист приватний адвокат проживає в м Лубнах Полтавської області

член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Резніков

Володимир

Олександрович

року народження інженер механік військовослужбовець військової частини А

проживає в м Лубнах Полтавської області безпартійний Самовисування

Сидоров

Олександр Іванович

року народження інженер механік пенсіонер проживає в м Лубнах Полтавської області

безпартійний Самовисування

Стеценко

Михайло

Васильович

року народження інженер механік голова колективного сільськогосподарського підпри

ємства Росія Хорольського району Полтавської області проживає в с Мусіївці Хорольсько

го району Полтавської області безпартійний Самовисування

Судаков

Ігор

Валентинович

року народження військовослужбовець генеральний директор товариства з обмеженою

відповідальністю Ренар проживає в м Києві безпартійний Висунуто Партією Зелених

України

Шарий

Володимир Іванович

року народження військовослужбовець заступник начальника Академії Збройних Сил

України проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Шевель

Григорій

Петрович

року народження вчений агроном завідувач відділом насінництваПолтавської державної

сільськогосподарської дослідної станції проживає в м Хоролі Полтавської області безпартій

ний Самовисування

Шумейко

Григорій

Іванович

року народження викладач історії та суспільствознавства головаПолтавського обкому проф

спілки працівників освіти і науки проживає в м Полтаві член Всеукраїнської партії трудящих

ВисунутоВсеукраїнською партією трудящих

Полтавська область Виборчийокруг№

Василинка

Петро

Євсейович

року народження вчитель фізики голова Зіньківської державної адміністрації Полтавсь

кої області проживає в м Зінькові Полтавської області безпартійний Самовисування

Вернигора

Леонід

Михайлович

року народження економіст народний депутат України Голова Всеукраїнської партії

трудящих проживає в м Полтаві Висунуто Всеукраїнською партією трудящих

Домашенко

Тетяна

Михайлівна

року народження агроном філолог старший науковий працівник Миргородського крає

знавчого музею проживає в с Красногорівці Великобагачанського району Полтавської області

безпартійна Самовисування

Дорошенко

Іван

Борисович

року народження інженер лісового господарства генеральний директор державного лісо

господарського обєднання Полтаваліс проживає в м Полтаві член Аграрної партії У країни

Висунуто Аграрною партією України

Клочко

Марія

Олександрівна

року народження агроном голова профспілкового комітету колективного сільськогоспо

дарського підприємства ім Довженка Ш ишацького району Полтавської області проживає в

с Яреськах Ш ишацького району Полтавської області член Комуністичної партії України

Висунуто Комуністичною партією України

Коломієць

Микола

Васильович

року народження учительфізики таелектротехніки спеціаліст відділу освіти Ш ишацької

районної державної адміністрації Полтавської області проживає в смт Ш ишаках Полтавської

області член Соціалістичної партії У країни Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії

У країни таСелянської партії У країни Заправду занарод заУкраїну

Куценко

Олександр

Михайлович

року народження вчений агроном завідувач кафедри професор Національного аграрного

університету проживає в м Полтаві член Всеукраїнського об єднання Громада Самовису

вання

Лозінський

Володимир

Володимирович

року народження інженер інженер технолог заводу відкритого акціонерного товариства

Спецлісмаш м Лубни Полтавської області проживає в м Лубнах Полтавської області член

Конгресу Українських Націоналістів Висунуто Українською Консервативною Республікансь

кою партією

Муравйов

СергійМихайлович

року народження вчитель математики генеральний директор Гільдії підприємців

м Києва проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Попов

Микола Іванович

року народження технік пенсіонер Служби безпеки України проживає в м Миргороді

Полтавської області безпартійний Самовисування

Пошивайло

Олександр

Миколайович

року народження історик директор Державного музею заповідника українського гончар

ства в смт Опішні Зіньківського району Полтавської області проживає в смт Опішні Зіньків

ського району Полтавської області безпартійний Самовисування

Третецький

Василь

Пилипович

року народження вчитель Миргородський міський голова проживає в м Миргороді

Полтавської області безпартійний Висунуто Соціал демократичною партією України

об єднаною



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Фесенко

Андрій

Михайлович

року народження учитель історії таправа директор Миргородського краєзнавчого музею

проживає в м Миргороді член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Шраменко

Володимир

Олександрович

року народження географ директор малого приватного підприємства Вікторія проживає в

м Миргороді Полтавської області член Демократичної партії України Висунуто виборчим блоком

партій Блок Демократичних партій НЕП

Полтавська область Виборчийокруг№

Голубенко

Володимир

Петрович

року народження юрист приватний юрист проживає в м Глобині Полтавської області

член Соціал демократичної партії У країни об єднаної Висунуто Соціал демократичною

партією України об єднаною

Жеваго

К остянтин

Валентинович

року народження менеджер заступник голови ради відкритого акціонерного товариства

Полтавський гірничо збагачувальний комбінат проживає в м Києві безпартійний Самови

сування

К амінський

Леонід

Олексійович

року народження інженер народний депутат України проживає в м Києві член Соціалі

стичної партії У країни Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії У країни таСелянсь

кої партії України Заправду занарод заУкраїну

К елим

Олександр

ванович

року народження художник заступник голови Полтавської обласної організації Народ

ного Руху України проживає в м Полтаві член Народного Руху України Висунуто Народним

Рухом України

К івшик

ПетроАндрійович

року народження інженер механік народний депутат України проживає в м Полтаві член

Аграрної партії України ВисунутоАграрною партією України

Клименко

Василь

Федорович

року народження інженер електрик директор Глобинського Райагропроменерго про

живає в м Глобині Полтавської області член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуні

стичною партією України

Корецький

Юрій

Миколайович

року народження військовослужбовець старший інспектор позавійськової підготовки

Козельщинського райвійськкомату проживає в смт Козельщині Полтавської області член

Народно демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією

Литвиненко

Анатолій

Степанович

року народження інженер механік керівник селянсько фермерського господарства Ме

ханізатор проживає в м Полтаві член Української селянської демократичної партії Самови

сування

Пожаров

Олександр

Олександрович

року народження юрист заступник прокурора Полтавського міжрайонного природоохо

ронного прокурора проживає в м Кременчуці Полтавської області безпартійний Висунуто

Партією Християнсько Народний Союз

Попович

Віталій

Сергійович

року народження інженер механік генеральний директор відкритого акціонерного това

риства Кременчуцький м ясокомбінат проживає в м Комсомольську Полтавської області

член Демократичної партії У країни Висунуто виборчим блоком партій Блок Демократичних

партій НЕП

Рижков

Юрій

Миколайович

року народження інженер економіст заступник голови Полтавської обласної ради про

фесійних спілок Ф едерації професійних спілок України проживає в м Полтаві член Всеукра

їнської партії трудящих Висунуто Всеукраїнською партією трудящих

Саволій

Микола Іванович

року народження інженер електромеханік директор нафтобази Ш елтон Бупон проживає

в м Києві безпартійний ВисунутоПартією Зелених України

Сапко

Ольга

Борисівна

року народження юрист завідувач третьою Кременчуцькою державною нотаріальною

конторою проживає в м Кременчуці Полтавської області безпартійна Самовисування

Ткаченко

Володимир

Миколайович

року народження вчитель фізики та інформатики середньої школи №м Комсомольська

проживає в м Комсомольську Полтавської області член Всеукраїнського об єднання Грома

да Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Труханов

Валерій

Іванович

року народження інженер електрик енергетик Кременчуцького заводу металевих виро

бів проживає в м Кременчуці член Конгресу Українських Націоналістів Висунуто виборчим

блоком партій Національний фронт

Цемах

Юрій

Аркадійович

року народження інженер механік директор спільного науково виробничого підприємс

тва Укррембуд проживає в м Кременчуці член Партії духовного економічного і соціально

го прогресу Висунуто Партією духовного економічного і соціального прогресу

Марховець

ВікторМиколайович

року народження інженер механік директор Комсомольської бази нафтопродуктів про

живає в м Комсомольську безпартійний Самовисування

Полтавська область Виборчийокруг№

Асанова

Роза

Шукрилівна

року народження юрист державний нотаріус Машівської нотаріальної контори прожи

ває в с Кошманівці Машівського району Полтавської області безпартійна Самовисування

Брижник

Микола

Іванович

року народження технік механік начальник дожимної компресорної станції Машівського

промислу Полтавагазпром проживає в м Карлівка Карлівського району Полтавської облас

ті безпартійний Самовисування

Гринюк

Віктор

Ростиславович

року народження інженер економіст голова правління закритого акціонерного товарист

ва Променергоекспорт проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Добровольський

Микола

Олександрович

року народження вчений зоотехнік секретар Полтавського обласного комітету Комуніс

тичної партії У країни проживає в м Полтаві член Комуністичної партії У країни Висунуто

Комуністичною партією України

К апустян

Володимир

Нілович

року народження вчитель народний депутат України проживає в с Максимівці Полтав

ської області К арлівського району член Аграрної партії України Висунуто Аграрною партією

України

Клочко

Іван

Олексійович

року народження юрист завідуючий юридичним відділом Полтавської обласної держав

ної адміністрації проживає в м Полтаві безпартійний Самовисування



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Козак

ЯрославІванович

року народження інженер механік президент акціонерного товариства Укрнафта

проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Коробенко

ОлександрВасильович

року народження економіст головаправління Укрнафтогазбанку проживає в м Києві

безпартійний Самовисування

Кравченко

Володимир

Григорович

року народження лікар лікувальник завідувач кафедрою шкірно венеричних хвороб

Української медичної стоматологічної академії проживає в м Полтаві безпартійний Висунуто

Народним Рухом України

Крайник

Сергій

Тихонович

року народження юрист правознавець тимчасово не працює проживає в смт Білики

Кобеляцького району член Української Республіканської партії Висунуто Українською Кон

сервативною Республіканською партією

Кулаков

АнатолійАндрійович

року народження інженер механік народний депутат України проживає в м Києві без

партійний Самовисування

Кучеренко К алашник

ЛюдмилаДмитрівна

року народження журналіст президент Полтавського медіа клубу проживає в

м Полтаві член партії Жінки України Самовисування

Левицький

Зіновій

Васильович

року народження гірничий інженер голова правління Українсько британського спільно

го підприємстваПолтавської газонафтової компанії проживає в м Карлівці Полтавської обла

сті безпартійний Самовисування

Левцун

Олег

Іванович

року народження працівник харчової промисловості генеральний директор спільного

українсько литовського підприємства ВІО Ле проживає в м Білгород Дністровському

Одеської області член Соціал демократичної партії У країни об єднаної Висунуто Соціал

демократичною партією України об єднаною

Литвин

Вадим

Валентинович

року народження інженер електромеханік народний депутат України проживає в

м Києві безпартійний Самовисування

Лутченко

Олександр

Миколайович

року народження юрист старший прокурор Генеральної прокуратури проживає в

м Києві безпартійний Самовисування

Міщенко

Олег Анатолійович

року народження юрист віце президент академії Інтерконтиненталь проживає в

м Харкові безпартійний Самовисування

Мякушко

Надія

Семенівна

року народження технолог деревообробки головаПолтавської обласної ради профспілки

працівників лісових галузей проживає в с Селещині Машівського району Полтавської області

член Всеукраїнської партії трудящих Висунуто Всеукраїнською партією трудящих

Панасенко

Олександр

Миколайович

року народження юрист начальник відділу внутрішньої безпеки Головного управління

по боротьбі з організованою злочинністю М іністерства внутрішніх справ України в Полтавсь

кій області проживає в м Полтаві безпартійний Самовисування

Покась

Віталій

Іванович

року народження географ старший викладач акціонерного товариства Світоч прожи

ває в м Полтаві член Християнсько демократичної партії У країни Висунуто Християнсько

демократичною партією України

Прокопенко

Олексій

Андрійович

року народження інженер теплоенергетик генеральний директор відкритого акціонерно

го товариства Полтаваголовпостач проживає в м Полтаві член Всеукраїнського об єднання

Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

П ятенко

Віктор

Григорович

року народження юрист правознавець доцент кафедри філософії Харківського держав

ного технічного університету радіоелектроніки проживає в м Харкові безпартійний Самови

сування

Тараненко

Володимир

Федорович

року народження вчений агроном голова правління колективного сільськогосподарсько

го підприємства ім Леніна Новосанжарського району проживає в с Суха Маячка Новосан

жарського району Полтавської області член Селянської партії України Висунуто виборчим

блоком Соціалістичної партії України та Селянської партії У країни За правду за народ за

Україну

Тимоха

Олександр

Федорович

року народження агроном голова правління відкритого акціонерного товариства Буря

корадгосп Ланнівський та відкритого акціонерного товариства Ланнівський цукровий за

вод проживає в с Ленній Карлівського району Полтавської області безпартійний Самовису

вання

Третяк

Юрій

Іванович

року народження агроном головаправління відкритого акціонерного товариства Карлівська

сільгоспхімія проживає в м Карлівці Полтавської області член Ліберальної партії України Вису

нутоЛіберальною партією України

Холод

Іван

Михайлович

року народження товарознавець тимчасово не працює проживає в м Полтаві член

Української Національної Асамблеї Висунуто Українською Національною Асамблеєю

Сарімахмудов

Костя

Анастасович

року народження інженер механік директор приватного підприємства Каріна Новоса

нжарського району проживає в с Нові Санжари Новосанжарського району Полтавської обла

сті безпартійний Самовисування

Полтавська область Виборчийокруг№

Бондаренко

ВасильМаркович

року народження інженер будівельник голова національної асоціації Укрмолпром

проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Вартеванян

Мельсик

Багратович

року народження інженер технолог заступник генерального директора Полтавського

трикотажного обєднання Мрія проживає в м Полтаві член Ліберальної партії У країни

Висунуто Ліберальною партією України

Заславець

Анатолій

Петрович

року народження агроном директор сільськогосподарського виробничо орендного підп

риємства Україна проживає в с Свиридівці Лохвицького району Полтавської області член

Аграрної партії У країни Висунуто Аграрною партією України

Імас

Євген

Вікторович

року народження викладач фізичної культури перший заступник голови національної

асоціації цукровиків України радник Українського представництва фірми ТОП ЕКС про

живає в м Києві безпартійний Самовисування

Кириченко

Микола

Олексійович

року народження вчитель історії та правознавства юрист народний депутат України

проживає в м Києві член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністичною партією

України
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Клюс

Олександр

Васильович

року народження вчитель Гадячський міський голова проживає в м Гадячі Полтавської

області безпартійний Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Корнієнко

Віктор

Миколайович

року народження інженер механік директор Лохвицької філії Полтавського технікуму

м ясної промисловості проживає в м Червонозаводському

Полтавської області член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Кувічка

Олександр

Іванович

року народження санітарний лікар голова Полтавського обласного комітету профспілки

працівників охорони здоров я проживає в м Полтаві член Всеукраїнської партії трудящих

Висунуто Всеукраїнською партією трудящих

Лавренчук

Володимир

Миколайович

року народження економіст заступник голови правління акціонерного товариства Ук

рінбанк проживає в м Києві безпартійний Висунуто Партією Зелених України

Лакота

Василь

Іванович

року народження економіст головний консультант інспектор Контрольного управління

Адміністрації ПрезидентаУкраїни проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Лісовий

Володимир

Іванович

року народження економіст головаради Всеукраїнської асоціації допомоги тамилосердя

Зелений Хрест проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Мигаль

Олександр

Миколайович

року народження інженер механік сільськогосподарського виробництва директор Гадя

цького професійно технічного училища№ проживає в м Гадячі Полтавської області безпар

тійний Самовисування

Мирошніков

Петро

Володимирович

року народження інженер механік економіст з міжнародних економічних відносин голо

ваправління акціонерного банку ІНКО проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Панченко

Олександр Іванович

року народження інженер енергетик юрист адвокат проживає в м Червонозаводському

Полтавської області безпартійний Самовисування

Попельнюх

Анатолій

Федорович

року народження інженер гідромеліоратор директор товариства з обмеженою відповіда

льністю науково виробничого підприємства Нафтогазсервіс проживає в м Гадячі Полтавсь

кої області безпартійний Самовисування

Симонова

Світлана

Григорівна

року народження юрист голова Пирятинського районного суду Полтавської області

проживає в м Пирятині Полтавської області безпартійна Самовисування

Тоцький

Олександр

Макарович

року народження технік топограф спеціаліст І категорії Лохвицької районної державної

адміністрації Полтавської області проживає в м Лохвиці Полтавської області безпартійний

Висунуто виборчим блоком партій ТрудоваУкраїна

Хоруженко

Євген

Михайлович

року народження геолог геофізик геолог Полтавського управління бурових робіт про

живає в м Лохвиці Полтавської області безпартійний Самовисування

Щербак

Сергій

Павлович

року народження юрист заступник начальникаюридичного управління банку Україна

проживає в м Києві безпартійний Висунуто Партією духовного економічного і соціального

прогресу

Рівненська область Виборчийокруг№

Дем янчук

Анатолій

Степанович

року народження інженер механік ректор Рівненського економіко гуманітарного інсти

туту проживає в м Рівному член Народно демократичної партії Висунуто Народно

демократичною партією

Кобилянська

Віра

Григорівна

року народження лікар педіатр викладач дошкільної педагогіки та психології головний лікар

Рівненського міського будинку дитини проживає в м Рівне безпартійна Висунуто Християнсько

демократичною партією України

Ковальчук

Павло

Іванович

року народження вчений математик завідувач лабораторією Інституту гідротехніки і

меліорації Української академії аграрних наук проживає в м Києві член Української Респуб

ліканської партії Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Ковтунець

Володимир

Віталійович

року народження математик народний депутат України проживає в м Києві член Демо

кратичної партії України Висунуто виборчим блоком партій Блок Демократичних партій

НЕП

Кульчинський

Микола

Георгійович

року народження викладач іноземної мови перекладач завідувач відділу міжнародних

зв язків Рівненського міського виконавчого комітету проживає в м Рівному безпартійний

Самовисування

Кучерук

ЄвгенФілімонович

року народження лікар головний лікар Рівненської центральної міської лікарні прожи

ває в м Рівному безпартійний Самовисування

Луценко

Юрій

Віталійович

року народження інженер електронної техніки заступник М іністра України у справах

науки та технологій проживає в м Рівному член Соціалістичної партії У країни Висунуто

виборчим блоком Соціалістичної партії У країни та Селянської партії У країни За правду за

народ заУкраїну

Мазяр

Ростислав

Михайлович

року народження економіст генеральний директор закритого акціонерного товариства

Апатит Транс Сервіс проживає в м Рівному безпартійний Самовисування

Матвійчук

Василь

Олексійович

року народження радіотехнік юрист начальник юридичного відділу відкритого акціоне

рного товариства Рівненський радіотехнічний завод проживає в м Рівному член Українсь

кої селянської демократичної партії Висунуто Українською селянською демократичною парті

єю

Мацнєв

Валерій

Анатолійович

року народження інженер будівельник голова Рівненської обласної організації Лібера

льної партії У країни проживає в м Рівному член Ліберальної партії України Висунуто Парті

єю Зелених України

Мовчан

ПавлоМихайлович

року народження літератор народний депутат України проживає в м Києві член На

родного Руху України Висунуто Народним Рухом України



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Мрозович

Андрій

Юзефович

року народження інженер меліоратор тематичне обслуговування керівництва електрон

но обчислювальні машини в будівництві начальник госпрозрахункового архітектурно

планувального бюро при управлінні містобудування та архітектури Рівненської обласної дер

жавної адміністрації проживає в м Рівному безпартійний Самовисування

Несенюк

Микола

Іванович

року народження учитель мови та літератури редактор газети Рівне вечірнє і телеком

панії Рівне проживає в м Рівному безпартійний Самовисування

Саєнко

Валерій Іванович

року народження інженер гідромеханік технічний директор підприємства Пластік

проживає в м Рівному безпартійний Самовисування

Сенчук

Андрій

Іванович

року народження юрист начальник управління юстиції Рівненської області проживає в

м Рівному безпартійний Висунуто Ліберальною партією України

Табачук

Віталій

Ананійович

року народження викладач історії директор К ультурно просвітнього товариства Тарас

Бульба проживає в м Дубнах Рівненської області член Всеукраїнського об єднання Грома

да Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Тарас

Василь

Ігорович

року народження студент четвертого курсу Української державної Академії водного гос

подарства проживає в м Рівному безпартійний Самовисування

Цислінський

Євген

Микитович

року народження інженер гідротехнік директор виконавчої дирекції Рівненського облас

ного відділення Ф онду соціального страхування України голова Рівненської обласної органі

зації Всеукраїнської партії трудящих проживає в м Рівному член Всеукраїнської партії тру

дящих Самовисування

Шкуратюк

Віктор

Петрович

року народження викладач французької мови педагог організатор відділу департаменту

соціального обслуговування населення Рівненського міського виконавчого комітету проживає

в м Рівному член Української Національної Асамблеї Висунуто Українською Національною

Асамблеєю

Юскович

Валентина

Іванівна

року народження інженер конструктор технолог доцент Української державної академії

водного господарства докторант М іжнародного науково навчального центру інформаційних

технологій та систем ЮНЕСКО проживає в м Рівному член Соціал демократичної партії

У країни Висунуто Соціал демократичною партією України

Блащук

Богдан

Олександрович

року народження інженер механік заступник голови правління закритого гірничо

виробничого акціонерного товариства Геос Полісся проживає в м Рівному безпартійний

Самовисування

Герасимчук

Едуард

Миколайович

року народження вчитель директор товариства з обмеженою відповідальністю Компа

нія Пульсар проживає в м Рівному безпартійний Самовисування

Гуменюк

Володимир

Леонідович

року народження інженер головний адміністратор міського Палацу культури м Рівне

проживає в м Рівному член Демократичної партії У країни Самовисування

Ковальчук

Олег

Андрійович

року народження інженер системотехнік заступник директора з питань впровадження

нових технологій підприємства Ш елтон проживає в м Рівному член Народного Руху Укра

їни Самовисування

К ундель

Микола

Григорович

року народження художник художник Рівненського художньо виробничого комбінату

проживає в м Рівному безпартійний Самовисування

Рівненська область Виборчийокруг№

Вознюк

Микола

Степанович

року народження інженер голова фермерського господарства Ф лора в Рівненському

районі проживає в с Ставки Рівненського району Рівненської область член Української се

лянської демократичної партії Висунуто Українською селянською демократичною партією

Грищук

Анатолій

Володимирович

року народження магістр історії та політології заступник начальника факультету опера

тивно тактичного рівня Академії Збройних сил України проживає в м Києві безпартійний

Висунуто Українською Національною Асамблеєю

Гуменюк

Василь

Степанович

року народження інженер голова пайового господарства Нива Корецького району

Рівненської області проживає в с Копитіві Корецького району Рівненської області безпартій

ний Самовисування

Заболотний

Василь

Іванович

року народження лікар хірург завідувач відділенням хірургії Гощанської центральної

районної лікарні проживає в смт Гощі Рівненської області безпартійний Самовисування

К азмірчук

ВасильОлександрович

року народження військовий хімік начальник військ Прикарпатського військового окру

гу проживає в м Львові безпартійний Самовисування

К ашуба

Олег

Романович

року народження інженер електрик радник голови Рівненської обласної державної адмі

ністрації проживає в м Рівному член Ліберальної партії України Висунуто Ліберальною

партією України

Кравчук

Володимир

Павлович

року народження газоелектрозварювальник директор спільного українсько польського

підприємства Тисполь ЛТД проживає в с Колоденці Рівненського району Рівненської обла

сті член Християнсько демократичної партії У країни Висунуто Християнсько

демократичною партією України

Краплич

Руслан

Ростиславович

року народження режисер педагог директор міської соціальної служби молоді м Рівне

проживає в м Рівному член Партії Реформи і порядок Висунуто Партією Реформи і поря

док

Кучиньський

Василь

Миколайович

року народження юрист слідчий Гощанської районної прокуратури Рівненської області

проживає в смт Гощі Рівненської області безпартійний Самовисування

Матковський

Олег

Богданович

року народження правознавець народний депутат України проживає в м Здолбунові

Рівненської області член Конгресу Українських Націоналістів Висунуто виборчим блоком

партій Національний фронт
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Музичук

Аркадій

Степанович

року народження телевізійний журналіст автор і ведучий програм Вільний селянин та

Українааграрна проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Назарук

Михайло

Йосипович

року народження вчитель української мови та літератури тимчасово не працює прожи

ває в м Рівному член Демократичної партії У країни Висунуто виборчим блоком партій Блок

Демократичних партій НЕП

Папач

Микола

Володимирович

року народження лікар лікар психіатр Рівненського обласного центру психічного здо

ров я населення проживає в м Рівному член Партії Зелених України Висунуто Партією Зе

лених України

Пасічник

Віктор

Олександрович

року народження слюсар директор малого приватного підприємства Вік Експо про

живає в м Рівному член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським

об єднанням Громада

Романуха

Мирослав

Аркадійович

року народження інженер механік технічний директор перший заступник генерального

директора відкритого акціонерного товариства Укрцемремонт проживає в м Здолбунові

Рівненської області член Партії Регіонального відродження України Висунуто Партією Регі

онального відродження України

Сальчук

Георгій

Миколайович

року народження лікар нейрохірург священик представник Української православної

церкви у Верховній Раді України священик Києво Печерської Лаври проживає в м Рівному

безпартійний Самовисування

Сидорня

Володимир

Миколайович

року народження інженер механік майстер дільниці Здолбунівського відкритого акціо

нерного товариства Укрцемремонт проживає в м Здолбунові Рівненської області член

Соціалістичної партії У країни Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії України та

Селянської партії У країни Заправду занарод заУкраїну

Сідлецький

Олександр

Станіславович

року народження інженер гідротехнік голова Ради Ф едерації профспілок Рівненської

області проживає в м Рівному член Аграрної партії У країни Висунуто Аграрною партією

України

Циба

Віктор

Петрович

року народження журналіст консультант заступника голови Рівненської обласної держа

вної адміністрації проживає в м Рівному член Соціал демократичної партії України

об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Черняк

Володимир

Кирилович

року народження економіст головаекономічної ради Народного Руху України проживає

в м Києві член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Чубунов

Віктор

Федорович

року народження інженер електрик інженер конструктор дослідно конструкторського

бюро відкритого акціонерного товариства Газотрон проживає в м Рівному член Народно

демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією

Яцик

Анатолій

Васильович

року народження інженер директор Українського науково дослідного інституту водого

сподарсько екологічних проблем науковий консультант Верховної Ради України проживає в

м Києві безпартійний Самовисування

Ніколіна

Світлана

Володимирівна

року народження вчитель української мови та літератури середньої школи №

м Здолбунова головаЗдолбунівської районної організації Народного Руху України проживає

в м Здолбунові Рівненської області член Народного Руху України Самовисування

Поліщук

Микола

Іванович

року народження економіст організатор голова приватного орендного підприємства

Мир Гощанського району Рівненської області проживає в с Чудниці Гощанського району

Рівненської області член Аграрної партії У країни Самовисування

Рівненська область Виборчийокруг№

Артемяк

Вадим

Омелянович

року народження технолог директор спільного підприємства Американський стиль

проживає в м Рівному член Соціал демократичної партії України об єднаної Висунуто

Соціал демократичною партією України об єднаною

Васільєв

ІванВасильович

року народження інженер механік командир військової частини А проживає в

м Дубнах Рівненської області безпартійний Самовисування

Вегера

Петро

Павлович

року народження агроном економіст голова колективного сільськогосподарського підп

риємства Маяк Радивилівського району проживає в с Зарічному Радивилівського району

Рівненської області член Селянської партії України Висунуто виборчим блоком Соціалістич

ної партії У країни таСелянської партії У країни Заправду занарод заУкраїну

Вознюк

Олександр

Михайлович

року народження викладач історії та суспільствознавства викладач Дубенського педаго

гічного коледжу проживає в м Дубнах Рівненської області член Комуністичної партії У краї

ни Висунуто Комуністичною партією України

Гудима

Євген

Петрович

року народження вчитель географії вчитель Радивилівської середньої школи №Рівнен

ської області проживає в м Радивилові Рівненської області безпартійний Висунуто Партією

Зелених України

К ітюк

Василь

Васильович

року народження агроном голова Радивилівської районної ради Рівненської області

проживає в с Рідкові Радивилівського району Рівненської області безпартійний Самовису

вання

Мирончук

Петро

Володимирович

року народження інженер технолог старший уповноважений Дубенського міжрайонного

відділу податкової поліції Рівненської області проживає в м Радивилові Рівненської області

безпартійний Самовисування

Музичко

Олександр

Іванович

року народження слюсар головний редактор газети Наша справа проживає в с Барків

Рівненського району Рівненської області член Української Національної Асамблеї Висунуто

Українською Національною Асамблеєю

Олексіюк

Сергій

Сергійович

року народження інженер гідротехнік головний редактор газети Волинь голова упра

ви Рівненської організації Народного Руху України член Центрального Проводу Народного

Руху України проживає в м Рівному член Народного Руху України Висунуто Народним

Рухом України

Омельчук

Роман

Юстинович

року народження інженер механік народний депутат України проживає в м Києві член

Української селянської демократичної партії Висунуто Українською селянською демократич

ною партією



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Павлов

Віктор

Олексійович

року народження юрист правознавець заступник генерального директора юридичної

фірми Європоліс плюс ЛТД проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Панчук

Василь

Григорович

року народження юрист міжнародник начальник юридичного відділу рівненської філії

акціонерного поштово пенсійного банку Аваль проживає в м Рівному член Народно

демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією

Пасічник

Василь

Васильович

року народження юрист заступник директора юридичного департаменту Національного

банку України проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Плютинський

Володимир

Антонович

року народження економіст організатор сільськогосподарського виробництва голова

агрофірми Зоря проживає в с Зорі Рівненського району Рівненської області член Всеукра

їнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Поровський

Микола

Іванович

року народження інженер будівельник народний депутат України Голова Республікан

ської Християнської партії проживає в м Києві Висунуто Республіканською Християнською

партією

Пустовіт

Григорій

Олександрович

року народження військовослужбовець заступник командира з виховної роботи військо

вої частини проживає в м Дубнах Рівненської області безпартійний Самовисування

Рибак

Володимир

Васильович

року народження інженер будівельник президент зовнішньо економічної асоціації Ін

терспівдружність проживає в м Рівному член Християнсько демократичної партії України

Висунуто Християнсько демократичною партією України

Тадеєв

Петро

Олександрович

року народження математик викладач декан факультету математики та інформатики

Рівненського державного педагогічного університету проживає в м Рівному член Демократи

чної партії України Висунуто виборчим блоком партій Блок Демократичних партій НЕП

Феськов

Петро

Васильович

року народження юрист правознавець заступник Млиніського міжрайонного прокурора

проживає в смт Млинів Рівненської області безпартійний Самовисування

Фусік

Юрій

Антонович

року народження лікар педіатр Козинської районної лікарні №Радивилівського району Рів

ненської області проживає в с Зарічному Радивилівського району Рівненської області член Партії

Реформи і порядок Самовисування

Цвіль

Володимир

Іванович

року народження лікар юрист слухач Дипломатичної Академії при М іністерстві закор

донних справ України проживає в с Крилів Корецького району Рівненської області член

Конгресу Українських Націоналістів Висунуто виборчим блоком партій Національний

фронт

Цехмістренко

Віталій

Григорович

року народження економіст організатор сільськогосподарського виробництва генераль

ний директор виробничо фінансової компанії Райз проживає в м Рівному безпартійний

Самовисування

Ясиновський

Григорій

Іванович

року народження агроном голова агрофірми ім І Ф ранкаДемидівського району Рівнен

ської області проживає в с Малеві Демидівського району Рівненської області член Аграрної

партії У країни Самовисування

Колесник

Віктор

Володимирович

року народження економіст голова правління відкритого акціонерного товариства Рів

неазот проживає в м Рівному член Аграрної партії У країни Висунуто Аграрною партією

України

К узьмич

Леонід

Стахович

року народження слюсар ремонтник директор акціонерного товариства Славутич

транс сервіс проживає в м Рівному член Всеукраїнського політичного об єднання Держав

насамостійність України Висунуто виборчим блоком партій Меншеслів

Рівненська область Виборчийокруг№

Александропуло

Анатолій

Георгійович

року народження інженер механік тимчасово не працює проживає в м Рівному член

Ліберально демократичної партії У країни Висунуто Ліберально демократичною партією

України

Бештинарська

Неоніла

Олександрівна

року народження юрист викладач праваРівненського сільськогосподарського технікуму

проживає в м Рівному член Демократичної партії У країни Висунуто виборчим блоком партій

Блок Демократичних партій НЕП

Василишин

Роман

Данилович

року народження інженер електронної техніки голова Рівненської обласної ради народ

них депутатів проживає в м Рівному безпартійний Самовисування

Зіненко

Володимир

Іванович

року народження вчений агроном головний консультант секретаріату Верховної Ради

України проживає в с Ш убкові Рівненського району Рівненської області член Соціалістичної

партії У країни Самовисування

Костюк

ОлександрВласович

року народження лікар провідний спеціаліст М іністерства охорони здоров я України

проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Кузло

Адам

Панасович

року народження інженер лісового господарства директор Дубровицького хлібоприйма

льного підприємства проживає в м Дубровиці Рівненської області безпартійний Самовису

вання

Петрук

Віктор Іванович

року народження інженер землевпорядник організатор економіст народний депутат

України проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Печерикін

Вільям

Леонідович

року народження інженер механік заступник директора по економіці товариства з обме

женою відповідальністю Адана м Кузнецовська проживає в м Кузнецовську Рівненської

області безпартійний Самовисування

Пєхотін

Анатолій

Федорович

року народження інженер механік директор товариства з обмеженою відповідальністю

Анвіолія м Рівне проживає в смт Клесові Рівненської області член Християнсько

демократичної партії У країни Висунуто Українською Християнсько демократичною партією

Полюхович

Іван

Павлович

року народження вчитель української мови талітератури завідувач відділу Зарічненської

районної державної адміністрації Рівненської області проживає в смт Зарічному Рівненської

області член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Татусь

Віктор

Андрійович

року народження журналіст редактор газети Голос Полісся проживає в смт Рокитно

му Рівненської області член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністичною партією

України

Хомич

Микола

Васильович

року народження юрист правознавець народний депутат України проживає в м Києві

безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Щуровський

Йосип

Михайлович

року народження викладач фізичного виховання головаРівненського спортивного клубу

Гарт проживає в м Рівному безпартійний Висунуто Соціал демократичною партією Украї

ни об єднаною

Ярошик

Микола

Якович

року народження водій тимчасово не працює проживає в с Омеляні Рівненського райо

ну член Української Національної Асамблеї Висунуто Українською Національною Асамбле

єю

Арістова

Світлана

Гнатівна

року народження юрист К узнецовський міський голова проживає в м Кузнецовську

безпартійна Висунуто Партією Зелених України

Демуров

Руслан

Дзамбулатович

року народження вчитель російської мови та літератури директор дитячого оздоровчого

комплексу Електронік проживає в м Рівному член Всеукраїнського об єднання Громада

Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

К апран

Валерій

Федорович

року народження вчитель голова правління колективного сільськогосподарського підп

риємства Зоря проживає в с Бересті Дубровицького району Рівненської області безпартій

ний Самовисування

Носуленко

Сергій

Валентинович

року народження вчитель філолог директор малого приватного підприємства Стар

проживає в м Рівному член Народно демократичної партії Висунуто Народно

демократичною партією

Рівненська область Виборчийокруг№

Боярчук

Андрій

Юрійович

року народження немає професії заосвітою інструктор Департаменту соціального обслу

говування населення Рівненської міської ради проживає в м Рівному член Української Наці

ональної Асамблеї Висунуто Українською Національною Асамблеєю

Бурячинський

Олександр

Миколайович

року народження інженер технолог народний депутат України проживає в м Сарнах

Рівненської області безпартійний Самовисування

Гречко

Володимир

Васильович

року народження інженер педагог директор Костопільського навчально виробничого

підприємства Автопромбуд Рівненської області проживає в м Костопіль Рівненської облас

ті безпартійний Самовисування

Данильчук

Олександр

Юрійович

року народження інженер президент товариства з обмеженою відповідальністю Укрга

зсервіс проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Заіченко

Леонід

Омелянович

року народження інженер електронної техніки діловий адміністратор заступник дирек

тора відкритого акціонерного товариства Універмаг Дитячий світ проживає в м Києві

член Соціалістичної партії У країни Самовисування

Злочевський

Микола

Владиславович

року народження радіоінженер заступник директора товариства з обмеженою відповіда

льністю Інфокс проживає в м Києві член Соціал демократичної партії України

об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Колупаєв

Борис

Сергійович

року народження вчитель фізики та математики ректор Рівненського педагогічного ін

ституту проживає в м Рівному член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеук

раїнським об єднанням Громада

Лейчук

Сергій

Іванович

року народження вчитель української мови і літератури директор

приватного підприємства АВМ СВОМ м Рівне проживає в м Рівному член Християнсько

демократичної партії У країни Висунуто Християнсько демократичною партією України

Лех

Ігор

Йосипович

року народження економіст головаКостопільської державної податкової адміністрації Рівнен

ської області проживає в м Костополі Рівненської області член Народно демократичної партії

ВисунутоНародно демократичною партією

Максимов

Олександр Іванович

року народження немає професії за освітою підприємець м Костополя проживає в

м Костополі Рівненської область безпартійний Самовисування

Мулява

ВолодимирСавелійович

року народження соціолог психолог народний депутат України проживає в м Києві

безпартійний Висунуто Народним Рухом України

Ніколайчук

Сергій

Ісакович

року народження вчитель математики директор спеціальної загальноосвітньої школи

інтернату №с Чудель проживає в м Сарнах Рівненської області безпартійний Самовисуван

ня

Пацьола

Віктор

Іларіонович

року народження зооінженер голова колективного сільськогосподарського підприємства

Нове життя проживає в м Сарнах Рівненської області член Комуністичної партії України

Висунуто Комуністичною партією України

Середа

Олексій

Платонович

року народження зооінженер голова правління колективного сільськогосподарського

підприємства ім К узнецова Костопольського району Рівненської області проживає в с Мащі

Костопольського району Рівненської області безпартійний Самовисування

Солончук

ВолодимирФедорович

року народження юрист правознавець директор приватної фірми Вірс м Рівне про

живає в м Рівному безпартійний Самовисування

Тарасюк

Олександр

Михайлович

року народження інженер механік директор приватного комерційного підприємства

Атос м Рівне проживає в м Рівному член Ліберально демократичної партії У країни Вису

нуто Українською селянською демократичною партією

Філінський

ВолодимирПетрович

року народження юрист тимчасово непрацює проживає в м Броварах Київської області

безпартійний Самовисування

Цуман

Наталія

Василівна

року народження інженер гідротехнік заступники керівника Рівненського обласного

радіоекологічного центру Сарненської дослідної станції проживає в м Сарнах Рівненської

області безпартійна Висунуто Партією Зелених України



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Швидкий

Петро

Євдокимович

року народження викладач народний депутат України проживає в м Києві член Кон

гресу Українських Націоналістів Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Юркевич

Олександр

Романович

року народження інженер лісового господарства головаСарненської районної державної

адміністрації Рівненської області проживає в м Сарнах Рівненської області член Аграрної

партії У країни Самовисування

Якимович

Михайло

Іванович

року народження юрист слідчий Костопільського районного відділу управління М ініс

терства внутрішніх справ України в Рівненській області проживає в м Рівному безпартійний

Висунуто Соціал демократичною партією України

Яхимець

Микола

Михайлович

року народження юрист правознавець директор спільного Українсько американського

підприємства ОПТІМА проживає в м Києві член Демократичної партії У країни Висунуто

виборчим блоком партій Блок Демократичних партій НЕП

К ур яник

Іван

Миколайович

року народження викладач англійської мови вчитель англійської мови загальноосвітньої

школи ступеня № м Рівне проживає в м Рівному член Республіканської Християнської

партії Висунуто Республіканською Християнською партією

Сумська область Виборчийокруг№

Александрова

Галина

К остянтинівна

року народження інженер механік студентка Сумського філіалу Київської Академії

підготовки кадрів проживає в м Сумах член Соціал демократичної партії У країни Висунуто

Соціал демократичною партією України

Ананченко

Олег

Миколайович

року народження військовослужбовець тимчасово непрацює головаСумського міського

осередку Партії захисників Вітчизни проживає в м Сумах член Партії захисників Вітчизни

Самовисування

Баштовий

Володимир

Юхимович

року народження викладач історії і суспільствознавства тимчасово не працює проживає

в м Сумах член Християнсько демократичної партії У країни Самовисування

Білолюбська

К атерина

Григорівна

року народження інженер механік економіст дочірнього підприємства Хіммашсервіс

відкритого акціонерного товариства Сумихімпром проживає в м Сумах член Народного

Руху України Висунуто НароднимРухом України

Воробйов

Олександр

Миколайович

року народження інженер механік юрист тимчасово непрацюючий проживає в

м Сумах член Партії Реформи і порядок Самовисування

Гарін

Володимир Ігорович

року народження інженер офіцер запасу проживає в м Сумах безпартійний Самовису

вання

Гриценко

Микола

Семенович

року народження журналіст головний спеціаліст представник Національної ради Украї

ни з питань телебачення і радіомовлення в Сумській області проживає в м Сумах безпартій

ний Самовисування

Грінцов

Іван

Григорович

року народження агроном народний депутат України проживає в м Києві член Комуні

стичної партії У країни Самовисування

Звірко

Олександр

Євстафійович

року народження юрист старший помічник прокурораСумської області з питань нагляду

за додержанням природоохоронного законодавства проживає в м Сумах безпартійний Само

висування

Кварта

Наталія

Антонівна

року народження інженер механік пекар Охтирського комбінату хлібопродуктів прожи

ває в м Охтирці Сумської області член Прогресивної соціалістичної партії У країни Висунуто

Прогресивною соціалістичною партією України

Киричук

Борис

Вікторович

року народження економіст робітник виробничо комерційної фірми Саяна проживає

в м Сумах член Партії Зелених України Самовисування

Лапін

Євген

Васильович

року народження інженер механік голова правління генеральний директор відкритого

акціонерного товариства Сумихімпром проживає в м Сумах безпартійний Самовисування

Левченко

Володимир

Іванович

року народження інженер механік генеральний директор голова правління відкритого

акціонерного товариства Сумиоблагротехсервіс проживає в м Сумах член Аграрної партії

У країни Висунуто Аграрною партією України

Макаренко

Олег

Степанович

року народження юрист правознавець адвокат Сумського об єднання адвокатів прожи

ває в м Сумах безпартійний Самовисування

Мозговий

Іван

Павлович

року народження історик завідувач кафедри культурології Сумського державного педа

гогічного інституту ім А С Макаренка проживає в м Сумах член Партії Християнсько

народний Союз Висунуто Партією Християнсько Народний Союз

Мусієнко

Седа

Місаківна

року народження лікар головний лікар ої Сумської міської лікарні при акціонерному

товаристві НВМО ім Ф рунзе проживає в м Сумах член Всеукраїнського об єднання Гро

мада Висунуто Всеукраїнським обєднанням Громада

Тертишник

Володимир

Митрофанович

року народження юрист професор Сумського державного університету проживає в

м Сумах безпартійний Самовисування

Тесленко

Ігор

Миколайович

року народження інженер механік головаправління акціонерного товариства відкритого

типу Аграрник проживає в м Сумах безпартійний Самовисування

Тропін

Володимир

Ілліч

року народження викладач соціології та політології доцент Сумського державного уні

верситету проживає в м Сумах член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністичною

партією України

Хоменко

Майя

Георгіївна

року народження вчитель англійської мови директор Сумської класичної гімназії про

живає в м Сумах безпартійна Самовисування



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Щербатенко

Андрій

Миколайович

року народження юрист начальник Управління зовнішніх економічних зв язків Сумської

області проживає в м Сумах член Народно демократичної партії Висунуто Народно

демократичною партією

Сумська область Виборчийокруг№

Баронін

Борис Іванович

року народження юрист інженер механік юрист фірми САБО лтд проживає в

м Харкові безпартійний Самовисування

Васенко

Вячеслав

К сенофонтович

року народження економіст доцент Сумського державного аграрного університету про

живає в м Сумах безпартійний Висунуто Соціал демократичною партією України

Головач

Сергій

Іванович

року народження агроном голова сільськогосподарського акціонерно пайового товарист

ва закритого типу Підліснівське Сумської області проживає в м Сумах член Селянської

партії У країни Самовисування

Дяченко

Юрій

Васильович

року народження юрист провідний юрисконсульт державної акціонерної енергопостача

льної компанії Сумиобленерго проживає в м Сумах член Партії М іжрегіональний блок

реформ Висунуто виборчим блоком партій СЛОн Соціально ЛіберальнеОб єднання

Зайченко

Владислав

Олексійович

року народження вчитель історії Хотінської загальноосвітньої школи І І І І ступенів Сум

ського району Сумської області проживає в смт Хотіні Сумського району Сумської області

член Конгресу Українських Націоналістів Самовисування

К аіпецький

Вячеслав

Олександрович

року народження інженер електромеханік віце президент М іжнародного фонду розвит

ку сільського господарстваУкраїни проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Колосовська

Ганна

Петрівна

року народження інженер економіст директор транспортно експедиційного підприємст

ва товариства з обмеженою відповідальністю Петрівка проживає в м Києві безпартійна

Самовисування

Марченко

Ірина

Вікторівна

року народження секретар друкарка маляр маляр заводу акціонерного товариства Чер

воний металіст проживає в м Конотопі Сумської області член Прогресивної соціалістичної

партії У країни Висунуто Прогресивною соціалістичною партією України

Нарбут

Олександр

Віталійович

року народження інженер радіомеханік голова наглядової ради президент акціонерного

товариства Пульсар Холдинг проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Павлик

Володимир

Анатолійович

року народження інженер механік дослідник турбінобудування президент Українського

промислового концерну Газпром проживає в м Сумах безпартійний Висунуто виборчим

блоком партій Вперед Україно

Парахненко

Анатолій

Іванович

року народження вчитель біології та хімії секретар Економічної ради секретаріату На

родного Руху України проживає в м Києві член Народного Руху України Самовисування

Петренко

Володимир

Сергійович

року народження інженер директор обласної дирекції Національної страхової кампанії

Оранта проживає в м Сумах член Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною

партією України

Погребняк

Олександр

Дмитрович

року народження інженер фізик директор Сумського інституту модифікації поверхні

професор Сумського державного університету проживає в м Сумах член Всеукраїнського

об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Приходько

К атерина

Степанівна

року народження інженер товарознавець голова правління Великочернеччинського

споживчого товаристваСумського району проживає в с Великій Чернеччині Сумського райо

ну Сумської області безпартійна Самовисування

Соловей

Микола

Петрович

року народження вчитель історії політолог заступник голови правління відкритого акці

онерного товариства Інтернафтогазбуд проживає в м Сумах безпартійний Самовисування

Череп

Валерій

Іванович

року народження інженер будівельник народний депутат України М іністр транспорту

України проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Чернявський

ОлексійПилипович

року народження вчений агроном економіст народний депутат України проживає в

м Сумах член Селянської партії України Самовисування

Чопенко

Василь

Михайлович

року народження інженер механік головний консультант інспектор Управління органі

заційної роботи та кадрової політики Адміністрації Президента України проживає в

м Донецьку безпартійний Самовисування

Тупік

ОлександрАдамович

року народження юрист приватний юрист проживає в м Сумах член Народно

демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією

Ханюков

Михайло

Петрович

року народження зоотехнік директор відкритого акціонерного товариства Сироватське

Сумського району проживає в м Сумах член Аграрної партії України Висунуто Аграрною

партією України

Сумська область Виборчийокруг№

Деркач

Андрій

Леонідович

року народження юрист правознавець перший помічник Прем єр міністра України

проживає в м Києві член Української партії справедливості Самовисування

І гнатенко

Олександр

Степанович

року народження військовослужбовець народний депутат України проживає в м Києві

безпартійний Самовисування

Лавриненко

Микола

Федорович

року народження викладач російської мови та літератури народний депутат України

проживає в м Києві член Соціалістичної партії України Висунуто виборчим блоком Соціалі

стичної партії У країни таСелянської партії У країни Заправду занарод заУкраїну

Литовченко

Микола

Іванович

року народження вчений агроном головний агроном сільськогосподарського акціонерно

пайового товариствазакритого типу ім Жужоми проживає в с Заруцьке Глухівського району

Сумської області член Конгресу Українських Націоналістів Висунуто виборчим блоком пар

тій Національний фронт



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Мигаль

Сергій

Михайлович

року народження викладач суспільних дисциплін доцент кафедри М іжрегіонального

інституту післядипломної освіти проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Панок

Геннадій

Григорович

року народження викладач суспільно політичних тафілософських дисциплін молодший

науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології Академії педагогічних

наук України проживає в м Києві член Соціал демократичної партії У країни Висунуто Соці

ал демократичною партією України

Пявка

ІванМихайлович

року народження вчений агроном пенсіонер проживає в м Глухові Сумської області

член Комуністичної партії України Самовисування

Радько

Василь

Іванович

року народження інженер механік народний депутат України проживає в м Києві член

Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною партією України

Стрижак

Дмитро

Васильович

року народження вчитель російської мови та літератури старший оперуповноважений

відділу боротьби з організованою злочинністю Управління М іністерства внутрішніх справ

України на Південній залізниці проживає в м Сумах безпартійний Висунуто Ліберальною

партією України

Шкурат

АнатолійПавлович

року народження інженер системотехнік начальник комп ютерного центру Укрсоц

банк проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Якімечко

Анатолій

Анатолійович

року народження юрист завідувач юридичного відділу акціонерного товариства Техно

сервіс проживає в м Києві член Соціал демократичної партії У країни об єднаної Висунуто

Соціал демократичною партією України об єднаною

Вакал

Олександр

Андрійович

року народження вчений зоотехнік заступник начальника управління сільського госпо

дарстваСумської обласної державної адміністрації проживає в с Косівщині Сумського району

Сумської області член Аграрної партії У країни Висунуто Аграрною партією України

К узьменко

Олександр

Іванович

року народження механік муляр Кролевецького виробничо житлового ремонтно

будівельного підприємства проживає в м Кролевеці Сумської області член Прогресивної

соціалістичної партії У країни Висунуто Прогресивною соціалістичною партією України

Сумська область Виборчийокруг№

Бурін

Микола

Інокентійович

року народження вчитель російської мови талітератури начальник

управління соціального захисту населення Конотопського міського виконавчого комітету

проживає в м Конотопі член Комуністичної партії У країни Самовисування

Вітренко

НаталіяМихайлівна

року народження економіст народний депутат України ГоловаПрогресивної соціалісти

чної партії України проживає в м Києві Самовисування

Гайворонський

Михайло

Митрофанович

року народження юрист віце президент Українського промислового концерну Газпром

проживає в м Сумах безпартійний Висунуто Партією Християнсько Народний Союз

Гудименко

Олександр

Володимирович

року народження інженер будівельник керівник фермерського господарства Гудмен К

проживає в с Брусилові Чернігівського району Чернігівської області член Соціал

демократичної партії України об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України

об єднаною

Данілов

Анатолій

Петрович

року народження політпрацівник заступник начальника Севастопольського військово

морського інституту з виховної роботи проживає в м Севастополі безпартійний Висунуто

Народним Рухом України

Доляр

Григорій

Янкелевич

року народження хірург онколог завідувач онкологічним відділенням Конотопської

центральної районної лікарні проживає в м Конотопі Сумської області член Всеукраїнського

об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Єлішевич

Григорій

Львович

року народження вчитель біології та хімії консультант товариства з обмеженою відпові

дальністю Тонус Видав ЛТД проживає в м Сумах член Партії праці Висунуто Лібераль

ною партією України

Іваницький

ЮрійПантелійович

року народження математик підприємець проживає в м Кролевці безпартійний Само

висування

К апустін

Віктор

Володимирович

року народження економіст міжнародник референт перекладач англійської мови прези

дент товариства з обмеженою відповідальністю Український фонд розвитку проживає в

м Києві безпартійний Самовисування

Мордовець

Леонід

Михайлович

року народження викладач історії та суспільствознавства доцент кафедри українознавст

ваСумського державного університету проживає в м Суми член Соціалістичної партії У краї

ни Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії України та Селянської партії У країни

Заправду занарод заУкраїну

Прокопенко

Володимир

Вікторович

року народження інженер механік головний інженер Сумського державного лісогоспо

дарського об єднання Сумиліс проживає в м Сумах член Аграрної партії У країни Висунуто

Аграрною партією України

Рева

Володимир

Олександрович

року народження інженер механік головаСумської обласної ради профспілки працівни

ків хімічних та нафтохімічних галузей промисловості проживає в м Сумах безпартійний

Самовисування

Романчук

Анатолій

Васильович

року народження інженер з автоматизації тимчасово не працює проживає в м Конотопі

Сумської області член Української Національної Асамблеї Самовисування

Сторіжко

Володимир

Юхимович

року народження фізик народний депутат України голова Комітету Верховної Ради

України з питань науки і народної освіти проживає в м Сумах член Народно демократичної

партії Самовисування

Сумська область Виборчийокруг№

Біловол

Олексій

Володимирович

року народження вчений агроном голова асоціації колективних сільськогосподарських

підприємств Восьме березня проживає в с Левченки Роменського району Сумської області

член Соціалістичної партії України Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії У країни

таСелянської партії У країни Заправду занарод заУкраїну



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Гречаний

Анатолій

Петрович

року народження лікар хірург Роменської центральної районної лікарні проживає в

м Ромни Сумської області член Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною

партією України

К атрич

Олександр

Павлович

року народження вчитель історії пенсіонер проживає в с Андріївці Роменського району

Сумської області безпартійний Самовисування

Кочубей

Наталія

Василівна

року народження викладач доцент Сумського державного університету проживає в

м Сумах безпартійна Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Мартиненко

Василь

Миколайович

року народження викладач політичної економії генеральний директор українсько

російського науково виробничого підприємства Агропромтехсервіс проживає в м Харкові

безпартійний Самовисування

Марченко

Володимир

Романович

року народження конструктор технолог радіоапаратури народний депутат України

проживає в м Києві член Прогресивної соціалістичної партії У країни Самовисування

Мокренко

Анатолій

Юрійович

року народження оперний та камерний співак генеральний директор художній керівник

Національної опери України проживає в м Києві безпартійний Висунуто Народним Рухом

України

Полуян

Михайло

Михайлович

року народження вчитель іноземної мови завідувач відділу образотворчого та декорати

вно прикладного мистецтва Роменського краєзнавчого музею проживає в м Ромнах Сумської

області член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням

Громада

Судьіна

Валентина

Володимирівна

року народження вчитель математики директор загальноосвітньої І І І І ступенів школи

№ проживає в м Ромнах Сумської області безпартійна Висунуто виборчим блоком партій

СЛОн Соціально ЛіберальнеОб єднання

Сухонос

ВікторВолодимирович

року народження юрист прокурор Сумської області проживає в м Сумах безпартійний

Самовисування

Темко

Григорій

Дмитрович

року народження методист організатор начальник управління пропаганди головного

управління виховної роботи М іністерства оборони України проживає в м Києві безпартій

ний Самовисування

Кривогуз

Петро

Миколайович

року народження зооінженер заступник голови Роменської районної державної адміністрації

Сумської області начальник управління сільського господарства та продовольства проживає в

с Ведмежому Роменського району Сумської області член Аграрної партії України ВисунутоАграр

ною партією України

Лазарович

Микола

Васильович

року народження лікар травматолог директор Сумського фонду підтримки лікувальних

закладів таздоров я громадян проживає в м Сумах член

Народно демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією

Сумська область Виборчийокруг№

Дашутін

ГригорійПетрович

року народження вчитель голова правління концерну Укрросметал проживає в

м Сумах безпартійний Самовисування

Івченко

Анатолій

Іванович

року народження вчений агроном голова колективного сільськогосподарського підпри

ємства Ш тепівка проживає в с Ш тепівці Лебединського району Сумської області член

Аграрної партії У країни Висунуто Аграрною партією України

Кубрак

Василь

Іванович

року народження вчитель біології директор загальноосвітньої школи ступенів №

м Лебедина проживає в м Лебедині Сумської області безпартійний Висунуто виборчим блоком

партій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Ланчинський

Павло

Федорович

року народження інженер механік старший майстер відкритого акціонерного товариства

Охтирський пивозавод проживає в м Охтирці Сумської області член Прогресивної соціалі

стичної партії У країни Висунуто

Прогресивною соціалістичною партією України

Ткаченко

Володимир

Анатолійович

року народження викладач соціально політичних та філософських дисциплін народний

депутат України проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Яковенко

Леонід

Олександрович

року народження вчений агроном генеральний директор Сумського обласного міжгоспо

дарського виробничого об єднання Агрокомбікорм проживає в м Сумах член Комуністич

ної партії У країни Висунуто Комуністичною партією України

Бабич

Микола

Васильович

року народження інженер механік менеджер Сумського регіонального центру сертифі

катних аукціонів проживає в м Тростянці Сумської область член Української Республікансь

кої партії Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Войтов

Олексій

Васильович

року народження військовослужбовець начальник групи соціально психологічного за

безпечення бойової підготовки та дисципліни військової частини А проживає в

м Охтирці Сумської області безпартійний Висунуто виборчим блоком партій СЛОн

Соціально ЛіберальнеОбєднання

Рапій

Роман

Костянтинович

року народження гірничий інженер генеральний директор підприємства Охтирканаф

тогаз проживає в м Охтирці Сумської області член Народно демократичної партії Самови

сування

Тернопільська область Виборчийокруг№

Андрунців

Михайло

Васильович

року народження економіст провідний експерт Тернопільської торгово промислової пала

ти проживає в м Тернополі член Демократичної партії України Висунуто виборчим блоком

партій Блок Демократичних партій НЕП

Варзарь

Іван

Михайлович

року народження філолог головний спеціаліст Української академії державного управ

ління при Президентові України проживає в м Києві член Партії М іжрегіональний блок

реформ Висунуто виборчим блоком партій СЛОн Соціально ЛіберальнеОб єднання

Гевко

РоманМатвійович

року народження економіст голова обласної спілки садівницьких товариств проживає в

м Тернополі безпартійний Самовисування



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Герета

Ігор

Петрович

року народження історик провідний науковий працівник Тернопільського краєзнавчого

музею проживає в м Тернополі член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом

України

Гутор

Михайло

Степанович

року народження інженер механік заступник голови Християнсько демократичної партії

У країни головаТернопільської крайової організації Християнсько демократичної партії У кра

їни проживає в м Тернополі член Християнсько демократичної партії У країни Висунуто

Християнсько демократичною партією України

Данченко

Павло

Степанович

року народження немає професії за освітою президент малого приватного підприємства

Торгово фінансовий концерн Громада проживає в м Тернополі член Всеукраїнського

об єднання Громада Висунуто

Всеукраїнським об єднанням Громада

Джоджик

Ярослав

Іванович

року народження інженер фізик генеральний директор товариства з обмеженою відпові

дальністю Технотерн проживає в м Тернополі безпартійний Самовисування

Долинний

Володимир

Васильович

року народження вчитель заступник Тернопільського міського голови проживає в

м Тернополі член Народно демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією

Косінський

Олег

Васильович

року народження викладач історії генеральний директор Тернопільського виробничого

об єднання підприємств харчової промисловості проживає в м Тернополі член Аграрної пар

тії У країни Висунуто Аграрною партією України

Мукомела

Володимир

Михайлович

року народження викладач історії заступник директора з виховної роботи Тернопільсь

кого музичного училища проживає в м Тернополі член Соціалістичної партії У країни Вису

нуто Соціалістичною партією України

Найдух

Ірина

Михайлівна

року народження вчитель голова громадської благодійної організації Допомога україн

ській родині проживає в м Тернополі безпартійна Самовисування

Рекуш

Ірина

Володимирівна

року народження лікар дерматовенеролог представник по Західному регіону України

Центру міжнародних програм М іністерства охорони здоров я проживає в м Тернополі член

Партії Реформи і порядок Висунуто Партією Реформи і порядок

Рутковський

Богдан

Григорович

року народження філософ пенсіонер проживає в м Тернополі член Соціал

демократичної партії України об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України

об єднаною

Сімонов

Володимир

Дмитрович

року народження інженер механік консультант фракції К омуністи України за соціаль

ну справедливість і народовладдя у Верховній Раді України проживає в м Тернополі член

Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною партією України

Тима

Юрій

К азимирович

року народження вчитель української мови і літератури народний депутат України про

живає в м Києві член Української Національної Асамблеї Самовисування

Турецький

Василь

Павлович

року народження юрист головаБорщівської районної державної адміністрації проживає

в с Петрикові Тернопільського району Тернопільської області безпартійний Самовисування

Ярошинський

Богдан

Харитонович

року народження викладач історії народний депутат України ГоловаУкраїнської Респу

бліканської партії проживає в м Києві Висунуто виборчим блоком партій Національний

фронт

Андрушків

Богдан

Миколайович

року народження економіст заступник голови Тернопільської обласної державної адміні

страції проживає в м Тернополі безпартійний Висунуто Партією Зелених України

Бойко

Роман

Петрович

року народження викладач соліст вокаліст старший викладач музичного училища

ім С А Крушельницької проживає в м Тернополі член Народного Руху України Самовису

вання

Мариновський

Володимир

Миколайович

року народження економіст директор приватного підприємства МВМ президент за

критого акціонерного підприємства Ф утбольний клуб Нива проживає в м Тернополі член

Ліберальної партії України Висунуто Ліберальною партією України

Тернопільський

Богдан

Йосипович

року народження інженер слухач Української академії державного управління при Пре

зидентові України проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Чорновіл

Вячеслав

Максимович

року народження журналіст народний депутат України ГоловаНародного Руху України

проживає в м Києві Самовисування

Тернопільська область Виборчийокруг№

Анін

Віктор

Іванович

року народження інженер будівельник головний інженер Державного будівельного ком

бінату Управління справами Верховної Ради України проживає в м Києві безпартійний Са

мовисування

Богачук

Василь

Степанович

року народження викладач фізичної культури юрист юрисконсульт фірми Інтер ад

вокат Тернопільської обласної колегії адвокатів проживає в м Тернополі член Соціалістичної

партії У країни Висунуто Соціалістичною партією України

Вадуцький

Михайло

Іванович

року народження юрист правознавець юрист Тернопільського експериментального хлі

боб єднання проживає в м Тернополі безпартійний Самовисування

Верес

Віктор

Семенович

року народження інженер механік заступник начальника управління сільського госпо

дарства і продовольства Тернопільської обласної адміністрації проживає в м Тернопіль член

Аграрної партії У країни Висунуто Аграрною партією України

Галіна

Таїсія

Валентинівна

року народження юрист правознавець завідуюча відділом з питань державної служби та

кадрової роботи Тернопільської облдержадміністрації проживає в м Тернополі член партії

Жінки України Самовисування



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Демко

Зіновій

Теодорович

року народження економіст голова правління відкритого акціонерного товариства Кре

менецький крейдяний завод проживає в с Підлісцях Кременецького району Тернопільської

області член Всеукраїнського об єднання Громада Самовисування

Дуда

ІгорМихайлович

року народження юрист голова Тернопільської обласної колегії адвокатів проживає в

с Білій Тернопільського району безпартійний Самовисування

Дутка

Михайло

Данилович

року народження немає професії за освітою тимчасово не працює проживає в

м Тернополі член Української Національної Асамблеї Самовисування

Зембра

ЄвгенЙосипович

року народження юрист голова Кременецького міжрайонного суду проживає в

м Кременці Тернопільської області безпартійний Самовисування

Іващук

Анатолій

Васильович

року народження інженер електронної техніки головний інженер науково виробничого

підприємства Сатурн М ікро проживає в м Києві член Соціал демократичної партії У краї

ни об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Кузь

Микола

Степанович

року народження лікар онколог лікар онколог К ременецької центральної районної ліка

рні проживає в м Кременці Тернопільської області безпартійний Самовисування

Лазаревський

Сергій

Володимирович

року народження викладач біології ректор Тернопільського експериментального інсти

туту педагогічної освіти проживає в м Тернополі безпартійний Висунуто Партією Зелених

України

Лотоцький

Володимир

Романович

року народження культпрацівник завідувач відділом культури Збаражської районної

державної адміністрації проживає в смт Вишнівці безпартійний Самовисування

Напованець

Петро

Михайлович

року народження вчитель директор середньої школи № м Збаража проживає в

с Залужжі Збаразького району Тернопільської області член Християнсько демократичної

партії У країни Висунуто Християнсько демократичною партією України

Одайський

Федір

Степанович

року народження ветеринарний лікар епізотолог Лановецького районного підприємства

державної ветеринарної медицини проживає в смт Ланівці Тернопільської області член Ко

муністичної партії України Висунуто Комуністичною партією України

Петренко

Євген

Миколайович

року народження викладач перший заступник Голови Демократичної партії України

проживає в м Києві член Демократичної партії У країни Висунуто виборчим блоком партій

Блок Демократичних партій НЕП

Петрук Попик

ГеоргійМихайлович

року народження лікар пенсіонер проживає в м Тернополі член Народного Руху Украї

ни Висунуто Народним Рухом України

Ратушний

Михайло

Ярославович

року народження вчитель народний депутат України проживає в м Києві член Конгре

су Українських Націоналістів Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Семеренко

Павло

Прокопович

року народження вчитель історії заступник голови Тернопільської обласної організації

У країнської Національної Асамблеї проживає в с Підгородньому Тернопільського району

Тернопільської області член Української

Національної Асамблеї Самовисування

Слабий

Богдан

Львович

року народження інженер електрик головний спеціаліст регіонального відділення Ф он

ду державного майна України у Тернопільській області проживає в м Тернополі член Респу

бліканської Християнської партії Висунуто Республіканською Християнською партією

Ткачук

Георгій

Іванович

року народження інженер механік президент акціонерного товариства Надзбруччя

Лада проживає в м Тернополі член Народно демократичної партії Висунуто Народно

демократичною партією

Федик

Павло

Дмитрович

року народження економіст проректор Тернопільського інституту економіки і підприєм

ництва проживає в м Тернополі член Партії Реформи і порядок Висунуто Партією Рефо

рми і порядок

Шіллер

Ростислав

Ілліч

року народження економіст міжнародник головаправління акціонерного банку Банкір

ський дім м Київ проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Якубишин

Богдан

К узьмич

року народження зоотехнік заступник начальника обласного Управління сільського

господарства та продовольства Тернопільської обласної державної адміністрації проживає в

м Тернополі член Ліберальної партії У країни Висунуто Ліберальною партією України

Пахольчук

ПетроСтепанович

року народження економіст директор Кременецького районного центру зайнятості про

живає в м Кременці безпартійний Самовисування

Тернопільська область Виборчийокруг№

Баран

Даниїла

Іванівна

року народження викладач завідуюча загальним відділом Тернопільської обласної ради

проживає в м Тернополі член Християнсько демократичної партії України Висунуто Хрис

тиянсько демократичною партією України

Білик

ЛеонідСергійович

року народження журналіст редактор газети Зборівська дзвіниця проживає в

м Зборові Тернопільської області безпартійний Самовисування

Бочан

Іван

Павлович

року народження юрист юрисконсульт Державної служби охорони при Управлінні М іні

стерствавнутрішніх справ України по Тернопільській області проживає в м Тернополі безпа

ртійний Самовисування

Гнатюк

Микола

Максимович

року народження військовослужбовець пенсіонер проживає в м Ужгороді Закарпатсь

кої області член Української Республіканської партії Самовисування

Горохівський

Леон

Теодорович

року народження інженер будівельник народний депутат України голова Тернопільсь

кої обласної організація Республіканської Християнської партії проживає в м Києві член

Республіканської Християнської партії Висунуто Республіканською Християнською партією

Гром як

Роман

Теодорович

року народження викладач української мови і літератури завідувач

кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Тернопільського державного

педагогічного університету проживає в м Тернополі член

Демократичної партії У країни Висунуто виборчим блоком партій Блок Демократичних пар

тій НЕП



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Завадська

К атерина

Павлівна

року народження вчитель юрист директор центру українських досліджень проживає в

смт Козові Тернопільської області безпартійна Самовисування

Іванів

Надія

Михайлівна

року народження економіст економіст з оплати праці селянської спілки Галичина

Монастирського району Тернопільської області проживає в с Устя Зелене Монастирського

району Тернопільської області безпартійна Самовисування

Іщенко

Олег

Іванович

року народження юрист народний депутат України голова правління акціонерного бан

ку ОЛБанк проживає в м Києві член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом

України

Козачок

Ярослав

Вікторович

року народження викладач російської мови та літератури докторант Національного пе

дагогічного університету ім М Драгоманова проживає в смт Великій Березовиці Тернопіль

ської області член Ліберальної партії У країни Висунуто Ліберальною партією України

Михалюк

Ігор

Васильович

року народження товарознавець директор Козовської філії акціонерного банку Терно

піль кредит проживає в смт Козовій Тернопільської області член Партії Реформи і поря

док Висунуто Партією Реформи і порядок

Пушкар

Ігор К орнилович

року народження фізик методист системи міського управління освіти м Тернопіль про

живає в м Тернополі безпартійний Самовисування

Сливінський

Олег

Володимирович

року народження юрист старший помічник прокурора Бережанського району проживає

в м Бережанах Тернопільської області безпартійний Висунуто Всеукраїнським об єднанням

Громада

Сухарський

Володимир

Станіславович

року народження вчений агроном економіст доцент Тернопільської академії народного

господарства проживає в м Тернополі член Партії Зелених України Висунуто Партією Зеле

них України

Філь

Євген

Васильович

року народження електрик тимчасово не працює проживає в м Тернополі член Україн

ської Консервативної Республіканської партії Самовисування

Хома

Іван

Михайлович

року народження фельдшер фельдшерсько акушерського пункту в с В Лука Тернопіль

ської центральної районної лікарні проживає в м Тернополі член Української Національної

Асамблеї Самовисування

Шевченко

Світлана

Павлівна

року народження вчитель хімії і біології методист відділу освіти Бережанської районної

державної адміністрації проживає в м Бережани Тернопільської області член Комуністичної

партії У країни Висунуто Комуністичною партією України

Даньків

Ігор

Михайлович

року народження журналіст директор інформаційного центру Підгаєцького району

проживає в смт Козовій Тернопільської області член Української Республіканської партії

Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Сосник

Іван

Лукич

року народження технік будівельник голова фермерського господарства Сосник

с Серединці Зборівського району Тернопільської області проживає в с Серединцях Зборівсь

кого району Тернопільської область безпартійний Висунуто Українською селянською демок

ратичною партією

Шило

ПетроФедорович

року народження інженер механік директор спільного малого підприємства Олена і К

проживає в м Тернополі безпартійний Самовисування

Тернопільська область Виборчийокруг№

Безкоровайний

Євген

Іванович

року народження журналіст завідувач інформаційно аналітичним відділом Тернопільсь

кої обласної державної адміністрації проживає в м Тернополі член Аграрної партії У країни

Висунуто Аграрною партією України

Білик

Мирослав

Степанович

року народження архітектор президент корпорації Терно КОРС проживає в

м Тернополі член Партії Зелених України Висунуто Партією Зелених України

Добрянський

Орест

К остянтинович

року народження економіст начальник Тернопільського обласного

управління зовнішніх економічних зв язків проживає в м Тернополі член

Демократичної партії України Висунуто Демократичною партією України

Дуфанець

Євген

Мирославович

року народження інженер механік голова фермерського господарства Едельвейс Тер

нопільського району проживає в с Смиківці Тернопільського району Тернопільської область

член Української селянської демократичної партії Висунуто Українською селянською демок

ратичною партією

К інах

Ігор

Васильович

року народження лікар лікар ендоскопіст Тернопільської обласної дитячої клінічної

лікарні голова Тернопільської районної організації Християнсько демократичної партії У кра

їни проживає в м Тернополі член Християнсько демократичної партії У країни Висунуто

Християнсько демократичною партією України

Конончук

Віталій

Пилипович

року народження організатор методист культурно освітньої роботи тимчасово не пра

цює проживає в м Теребовлі Тернопільської області член Комуністичної партії У країни Ви

сунуто Комуністичною партією України

Марків

Петро

Євгенович

року народження зооінженер директор агропідприємства Нива акціонерного товарис

тва Укрволгатехсервіс проживає в с Постолівцях Гусятинського району Тернопільської

області безпартійний Самовисування

Матвійків

Микола

Михайлович

року народження вчитель голова Теребовлянської районної ради народних депутатів

проживає в с Млиниській Теребовлянського району Тернопільської області член Всеукраїн

ського об єднання Громада Висунуто

Всеукраїнським об єднанням Громада

Махніцький

Тарас

Степанович

року народження агроном настоятель собору Єдності християн Сходу і Заходу

м Підволочиська священик проживає в смт Підволочиську Тернопільської області безпар

тійний Самовисування

Полевий

Іван

Григорович

року народження вчитель математики заступник голови Тернопільської обласної державної

адміністрації проживає в м Тернополі член Республіканської Християнської партії Висунуто Рес

публіканськоюХристиянською партією



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Резенчук

Віктор

Васильович

року народження економіст голова правління відкритого акціонерного товариства Ми

кулинецьке АТП № проживає в с Конопківці Теребовлянського району Тернопільської

області член Народно демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією

Росоловський

Володимир

Олексійович

року народження викладач української мови та літератури вчитель Тернопільської сере

дньої школи № головаТернопільської обласної організації У країнської К онсервативної Респу

бліканської партії проживає в м Тернополі член Української Консервативної Республікансь

кої партії Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Скоб як

Олександр

Васильович

року народження вчитель фізики та електротехніки представник акціонерного товарист

ва Подільський цемент м Кам янець Подільськ проживає в смт Гусятині Тернопільської

області член Соціалістичної партії У країни Висунуто Соціалістичною партією України

Сливка

Павло

Васильович

року народження вчитель історії завідуючий відділом у справах національностей Терно

пільської обласної державної адміністрації проживає в м Тернополі безпартійний Самовису

вання

Танавський

Павло

Зіновійович

року народження юрист старший дільничний інспектор Підволочиського районного

відділу управління М іністерствавнутрішніх справ України в Тернопільській області проживає

в смт Підволочиську Тернопільської області безпартійний Самовисування

Танюк

Леонід Лесь

Степанович

року народження режисер драми і к іно народний депутат України проживає в м Києві

член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Федик

Євген

Павлович

року народження інженер механік голова відкритого акціонерного товариства Тернопі

льагроспецмонтаж проживає в м Тернополі член Партії Реформи і порядок Висунуто

Партією Реформи і порядок

Тернопільська область Виборчийокруг№

Алєксандров

Валерій

Федорович

року народження учитель математики і фізики заступник директора з навчально

виховної роботи Борщівської середньої школи №вчитель фізики проживає в м Борщові Тер

нопільської області член Комуністичної партії У країни Висунуто К омуністичною партією

України

Бойко

Олег

Іванович

року народження хімік диспетчер по будівництву Борщівської філії

акціонерного товариства Славутич проживає в смт Мельниці Подільській Тернопільської

області безпартійний Висунуто Соціал демократичною

партією України об єднаною

Борисенко

Віктор

Миколайович

року народження технік директор закритого акціонерного товариства Украгрообєднання

приватної фірми ТІМАН голова Ради підприємців Республіканської Християнської партії

проживає в м Києві член Республіканської Християнської партії Висунуто Республіканською

Християнською партією

Грушко

Сергій

Йосипович

року народження ветеринар голова Тернопільського регіонального відділення Українсь

кої екологічної Академії наук проживає в м Тернополі член Партії Зелених України Висуну

то Партією Зелених України

Драч

Іван

Федорович

року народження кіносценарист літератор голова ради товариства Україна проживає

в м Києві член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Жижко

Сергій

Андрійович

року народження викладач історії заступник Голови Конгресу Українських Націоналіс

тів проживає в м Києві член Конгресу Українських Націоналістів Висунуто виборчим бло

ком партій Національний фронт

Зазуляк

Микола

Іванович

року народження електромеханік пересувних електростанцій і обслуговування холоди

льних установок тимчасово непрацює проживає в м Борщові Тернопільської області безпар

тійний Самовисування

К нязевич

Василь

Михайлович

року народження лікар лікувальник начальник управління охорони здоров я Тернопіль

ської обласної державної адміністрації проживає в м Тернополі безпартійний Висунуто ви

борчим блоком партій Блок Демократичних партій НЕП

Ліба

Василь

Федорович

року народження економіст начальник Залішицького районного відділу статистики

проживає в м Заліщиках Тернопільської області безпартійний Самовисування

Мирончук

Володимир

Миколайович

року народження інженер будівельник голова Чортківської районної ради проживає в

с Білобожниці Чортківського району Тернопільської області член Всеукраїнського об єднання

Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Міленін

Олексій

Вікторович

року народження інженер оптик заступник голови Київської федерації профспілок Со

лідарні профспілки України проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Мороз

Ігор

Петрович

року народження журналіст редактор Борщевської газети За вільний край власний

кореспондент обласної газети Свобода заступник голови територіально регіонального

об єднання Ліберальної партії У країни проживає в м Борщеві Тернопільської області член

Ліберальної партії України Висунуто Ліберальною партією України

Поважний

Євгеній

Васильович

року народження шофер тимчасово не працює проживає в м Борщеві Тернопільської

області член Конгресу Українських Націоналістів Самовисування

Старко

Роман

Богданович

року народження економіст директор Тернопільського обласного відділення Українсь

кого державного фонду підтримки селянських господарств проживає в с Чернилів Руському

Тернопільського району Тернопільської області безпартійний Висунуто виборчим блоком

партій Європейський вибір України

Томпальський

Роман

Людвікович

року народження студент координатор первинних осередків партії Реформи і порядок

проживає в с Тулин Борщевського району Тернопільської області член Партії Реформи і

порядок Висунуто Партією Реформи і порядок

Фостик

Ольга

Іванівна

року народження економіст головний бухгалтер відкритого акціонерного товариства

Чортківський сирзавод проживає в м Чорткові Тернопільської області член Республікан

ської Християнської партії Самовисування



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Ханас

Володимир

Васильович

року народження товарознавець прес секретар виконавчого комітету Тернопільської

міської ради проживає в м Тернополі член Народно демократичної партії Висунуто Народ

но демократичною партією

Холоднюк

Василь

Павлович

року народження інженер будівельник генеральний директор міжгалузевого підприємс

тва фірми Агростром проживає в м Нікополі Дніпропетровської області безпартійний

Самовисування

Кравченко

Олександр

Григорович

року народження викладач командир військової частини проживає в м Чорткові Терно

пільської області безпартійний Самовисування

Харківська область Виборчийокруг№

Антонов

Валерій

Федорович

року народження економіст викладач кафедри маркетингу Харківського інституту

управління проживає в м Харкові безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Вперед

Україно

Артамонов

Юрій

Олексійович

року народження психолог викладач старший викладач Інституту економіки ринкових

відносин та менеджменту проживає в м Харкові безпартійний Висунуто Соціал

демократичною партією України

Бишкова

Раіса

Аполлінаріївна

року народження адвокат журналіст юрист правознавець викладач Національної юри

дичної академії України проживає в м Харкові безпартійна Висунуто Всеукраїнською парті

єю трудящих

Вільський

Віктор

Володимирович

року народження інженер засобів зв язку заступник директора товариства з обмеженою

відповідальністю Театральні зустрічі проживає в м Харкові безпартійний Самовисування

Вінцюк

Тарас

Климович

року народження інженер електрик завідувач відділу кібернетичного центру Національ

ної Академії наук України проживає в м Києві член Народного Руху України Висунуто На

родним Рухом України

Волок

Анатолій

Михайлович

року народження інженер голова Харківської обласної організації Народно

демократичної партії президент Харківського банківського союзу проживає в м Харкові член

Народно демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією

Воробйов

Леонід

Васильович

року народження інженер електронник пенсіонер член президії Харківської Ради вете

ранів України проживає в м Харкові безпартійний Самовисування

Дащук

Андрій

Михайлович

року народження лікар завідувач кафедрою Харківського державного медичного універ

ситету проживає в м Харкові безпартійний Самовисування

Добродецький

ВолодимирЛеонідович

року народження інженер механік пенсіонер проживає в м Харкові безпартійний Са

мовисування

Д яченко

Михайло

Пилипович

року народження лікар довірений лікар Харківської профспілки працівників культури

проживає в м Харкові член Прогресивної соціалістичної партії України Висунуто Прогресив

ною соціалістичною партією України

Заярна

Тамара

Миколаївна

року народження філолог викладач української мови талітератури вчитель методист україн

ської мови талітератури Харківської середньої школи№ проживає в м Харків безпартійна Вису

нутоПартією Реформи і порядок

К азакевич

Віталій

Валерійович

року народження інженер будівельник начальник відділу Національного координацій

ного центру реалізації комплексної програми соціальної та професійної адаптації військовос

лужбовців звільнених у запас або відставку проживає в м Харкові член Партії захисників

Вітчизни Висунуто Партією захисників Вітчизни

К апусник

Ігор

Вадимович

року народження інженер теплоенергетик начальник відділу науково дослідного проек

тного інституту Енергосталь проживає в м Харкові член Партії Зелених України Висунуто

Партією Зелених України

Кириченко

Анатолій

Федорович

року народження інженер механік професор Харківського державного політехнічного

університету проживає в м Харкові безпартійний Самовисування

Кльова

Анатолій

Георгійович

року народження журналіст поліграфіст власний кореспондент по Харківській області

всеукраїнської газети Регіон проживає в м Харкові член Партії Регіонального відродження

України Висунуто Партією Регіонального відродження України

Козир

Олексій Григорович

року народження юрист правознавець керівник правничої фірми Інформ бізнес про

живає в м Харкові безпартійний Самовисування

Купавцев

Федір

К узьмич

року народження технік механік інженер по транспорту відкритого

акціонерного товариства Роганський МПЗ проживає в м Харкові безпартійний Самовису

вання

Левенець

Василь

Васильович

року народження інженер електрик інженер електронник інформаційно

обчислювального центру Південної залізниці проживає в м Харкові безпартійний Самовису

вання

Луговський

Сергій

Іванович

року народження юрист старший викладач Харківського університету внутрішніх справ

проживає в м Харків безпартійний Висунуто Соціал демократичною партією України

об єднаною

Милюха

Георгій

Володимирович

року народження викладач історії та суспільствознавства радник Голови Верховної Ради

України проживає в м Харкові член Соціалістичної партії У країни Висунуто виборчим бло

ком Соціалістичної партії України таСелянської партії України За правду за народ заУкра

їну

Міхільов

Олександр

Дмитрович

року народження філолог літературознавець завідувач кафедри історії зарубіжної літе

ратури Харківського державного університету проживає в м Харкові член Всеукраїнського

об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Петухов

АндрійДмитрович

року народження військовий інженер радіотехнік політолог пенсіонер проживає в

м Харкові член Партії Союз Висунуто Партією Союз



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Рябошлик

Володимир

Всеволодович

року народження інженер системотехнік керівник економічного центру Інституту еко

номіко соціальних проблем Республіка проживає в м Харкові член Української Республі

канської партії Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Семиноженко

Володимир

Петрович

року народження інженер фізик народний депутат України М іністр України у справах

наук і технологій проживає в м Харкові безпартійний Самовисування

Симоненко

Олександр

Вікторович

року народження журналіст приватний підприємець продюсер проживає в м Харкові

безпартійний Висунуто Українською Національною Асамблеєю

Скобліков

Микола

Петрович

року народження інженер головаХарківського регіонального відділення Громадянського

конгресу України проживає в м Харкові член Громадянського конгресу України Висунуто

виборчим блоком партій ТрудоваУкраїна

Тарасенко

Віктор

Федорович

року народження інженер електрик бухгалтер стройового відділу Харківського військо

вого університету проживає в м Харкові член Комуністичної партії У країни Висунуто Кому

ністичною партією України

Томілін

МиколаОлександрович

року народження інженер електрик генеральний директор спільного підприємства

САБ проживає в м Харкові безпартійний Самовисування

Троян

АнатолійВасильович

року народження інженер фізик слюсар у Харківському державному університеті про

живає в м Харкові безпартійний Самовисування

Циганко

Петро

Степанович

року народження інженер механік голова правління акціонерного товариства Будкера

міка проживає в м Харкові член Ліберальної партії У країни Висунуто виборчим блоком

партій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Чернушенко

Ніна

Миколаївна

року народження вчитель української мови і літератури доцент кафедри методики поча

ткового навчання Харківського державного педагогічного університету проживає в м Харкові

член Республіканської Християнської партії Висунуто Республіканською Християнською

партією

Яровий

Григорій

Іванович

року народження вчений агроном начальник Харківської обласної державної станції

захисту рослин проживає в м Харкові член Аграрної партії У країни Висунуто Аграрною

партією України

Харківська область Виборчийокруг№

Авершин

Володимир

Матвійович

року народження інженер технолог економіст віце президент групи Ф орто проживає

в м Харкові член Партії Регіонального відродження України Висунуто Партією Регіонально

го відродження України

Александров

Дмитро

Михайлович

року народження юрист юрист консультант на громадських засадах Харківської обласної

організації Партії реформи і порядок проживає в м Харкові безпартійний Висунуто Партією

Реформи і порядок

Бабкін

Валерій

Федорович

року народження ветеринарний лікар директор Інституту експериментальної і клінічної

ветеринарної медицини проживає в м Харкові член Аграрної партії У країни Висунуто Агра

рною партією України

Березовський

Олександр

Іванович

року народження юрист голова правління адвокатського об єднання Щ ит проживає в

м Харкові безпартійний Висунуто Українською Національною Асамблеєю

Богословська

Інна Германівна

року народження правознавець директор товариства Юридична міжнародна служба

проживає в м Харкові безпартійна Самовисування

Горових

Олександр

Іванович

року народження інженер механік юрист президент інженерно будівельного акціонер

ного товариства Відродження Інвест проживає в м Харкові безпартійний Самовисування

Григоренко

Олександр

Васильович

року народження інженер електрик директор малого підприємства Супер С проживає

в м Харкові член Партії економічного відродження Висунуто виборчим блоком партій Блок

Демократичних партій НЕП

Гриньов

Володимир

Борисович

року народження інженер механік радник Президента України з питань регіональної

політики Головапартії М іжрегіональний блок реформ проживає в м Києві Висунуто вибо

рчим блоком партій СЛОн Соціально ЛіберальнеОб єднання

Дяченко

Валерій

Петрович

року народження викладач української мови та літератури головаХарківського міського

товариства Спадщина проживає в м Харків безпартійний Висунуто виборчим блоком

партій Національний фронт

Жугаєвич

Ярема

Васильович

року народження інженер механік голова Центрального комітету профспілки авіабудів

ників України проживає в м Києві безпартійний Висунуто Соціал демократичною партією

України

Кошуба

Олексій

Іванович

року народження інженер будівельник голова Асоціації рідних убієнних проживає в

м Харкові член Партії Зелених України Висунуто Партією Зелених України

Куликов

Олександр

Львович

року народження викладач історії керівник редакції соціально політичних програм теле

радіомовної компанії Тоніс центр проживає в м Харкові член Партії захисників Вітчизни

Самовисування

Луб яницький

Микола Іванович

року народження вчитель вчитель учбово виховного комплексу с Пісочин проживає в

м Харкові безпартійний Самовисування

Мухін

Володимир

Васильович

року народження фізик народний депутат України проживає в м Києві член Соціалістичної

партії України Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії України та Селянської партії

України Заправду занарод заУкраїну

Реусов

Валентин

Володимирович

року народження лікар терапевт асистент кафедри внутрішніх хвороб спортивної меди

цини та лікувальної фізкультури Харківського державного медичного університету проживає

в м Харкові безпартійний Самовисування

Романюк

Олександр

Іванович

року народження викладач історії доцент кафедри філософії та політології Харківського

державного інституту культури проживає в м Харкові член Ліберальної партії У країни Ви

сунуто виборчим блоком партій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Россіхін

Василь

Вячеславович

року народження лікар педіатр професор кафедри урології Харківського інституту удо

сконалення лікарів проживає в м Харкові безпартійний Висунуто виборчим блоком партій

Вперед Україно

Рудаков

Василь

Андрійович

року народження інженер фізик начальник відділу Харківської філії Енергоатом конт

роль сервіс проживає в м Харкові член Прогресивної соціалістичної партії У країни Висуну

то Прогресивною соціалістичною партією України

Самокиш

Сергій

Олексійович

року народження вчитель фізики і математики начальник наукового відділу Харківсько

го філіалу Української академії державного управління при Президентові України проживає в

м Харкові безпартійний Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Семенченко

Анатолій

Олексійович

року народження математик голова Харківської крайової організації Народного Руху

України проживає в м Харкові член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом

України

Сівальньов

Олександр

Миколайович

року народження військовослужбовець проректор Харківського інституту пожежної

безпеки М іністерства внутрішніх справ України по роботі з особовим складом проживає в

м Харкові безпартійний Самовисування

Стрижко

Леонід

Петрович

року народження радіофізик старший науковий співробітник Харківського радіоастро

номічного інституту Національної Академії наук України проживає в м Харкові член Комуні

стичної партії У країни Висунуто Комуністичною партією України

Тройно

Володимир

Іванович

року народження інженер механік начальник відділу Харківського міського центру при

ватизації житла проживає в м Харкові член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто

Всеукраїнським об єднанням Громада

Ханін

Володимир

Анатолійович

року народження інженер економіст правознавець директор приватної аудиторської

фірми ЕПСА проживає в м Харкові безпартійний Самовисування

Большунова

ІринаАнатоліївна

року народження лікар головний лікар обласного Центру медико соціальної експертизи

проживає в м Харків безпартійна Самовисування

Федоренко

Олександр

Володимирович

року народження фізик педагог організатор комітету у справах молоді та спорту Дзер

жинського району м Харкова проживає в м Харкові член Громадянського конгресу України

Висунуто виборчим блоком партій ТрудоваУкраїна

Харківська область Виборчийокруг№

Бєлкін

Давид

Аркадійович

року народження адвокат генеральний директор міжнародної юридичної служби про

живає в м Харкові безпартійний Висунуто Соціал демократичною партією України

об єднаною

Гацюк

Олександр

Олексійович

року народження викладач історії педагог організатор з виховної роботи ЖЕД про

живає в м Харкові безпартійний Самовисування

Дегтярьова

Євгенія

Степанівна

року народження бухгалтер економіст головний бухгалтер Харківського Центру серце

во судинної хірургії проживає в м Харкові член Прогресивної соціалістичної партії У країни

Висунуто Прогресивною соціалістичною

партією України

Дідковська

РиммаМихайлівна

року народження лікар лікар шкірно венерологічного диспансеру № проживає в

м Харкові безпартійна Самовисування

Завгородній

Василь

Леонідович

року народження радіоінженер старший офіцер Управління Служби безпеки України в

Харківській області проживає в м Харкові безпартійний Висунуто Комуністичною партією

України

І гнатенко

Валерій

Григорович

року народження геолог юрисконсульт науково дослідного інституту автоматизації

управління тавиробництва проживає в м Харкові безпартійний Самовисування

К ечеджі

Євген

Степанович

року народження телепродюсер директор товариства з обмеженою відповідальністю

ЮНТВ проживає в м Харкові безпартійний Висунуто Українською Національною Асамб

леєю

К індратенко

Анатолій

Миколайович

року народження викладач фізики професор Харківського державного університету

проживає в м Харкові член Демократичної партії У країни Висунуто виборчим блоком партій

Блок Демократичних партій НЕП

Кондратьєв

Володимир

Васильович

року народження інженер механік правознавець директор Харківського заводу полігра

фічних машин проживає в м Харкові безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Впе

ред Україно

Кононенко

Іван

Миколайович

року народження викладач математики викладач середньої школи № проживає в

м Харкові член Української Республіканської партії Самовисування

Кормишов

Юрій

Вікторович

року народження технік механік заступник голови профкому відкритого акціонерного

товариства Серп і Молот проживає в м Харкові член Соціал демократичної партії У країни

Висунуто Соціал демократичною партією України

Костін

Олександр

Іванович

року народження інженер механік голова правління директор відкритого акціонерного

товариства Електромаш проживає в м Харкові член

Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Кравченко

Лев

Славич

року народження інженер електрик керуючий справами міської громадської Асоціації

демократичного розвитку та самоврядування м Харків проживає в м Харкові член Лібераль

но демократичної партії України Висунуто виборчим блоком партій Європейський вибір

України

Латін

Петро

Данилович

року народження радіофізик декан соціально економічного факультету Харківського

соціально економічного інституту проживає в м Харкові безпартійний Самовисування

Медведєв

Вадим

Володимирович

року народження історик заступник директора товариства з обмеженою відповідальніс

тю Вега проживає в м Харкові член Громадянського конгресу України Висунуто виборчим

блоком партій ТрудоваУкраїна



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Огурцов

Володимир

Іванович

року народження інженер фізик виконуючий обов язки завідувача відділом державного

інституту праці та соціально економічних досліджень проживає в м Харкові безпартійний

Самовисування

Олексенко

НаталяАнатоліївна

року народження інженер електрик заступник начальника міської філії Харківенергоз

буту проживає в м Харкові безпартійна Самовисування

Поляков

Петро

Федорович

року народження радіоінженер професор завідуючий кафедрою Харківської державної

академії залізничного транспорту проживає в м Харкові безпартійний Самовисування

Потімков

Сергій

Юрійович

року народження журналіст головний редактор студії Плюс сім проживає в

м Харкові безпартійний Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії У країни таСелян

ської партії України Заправду занарод заУкраїну

Рильов

Вячеслав

Іванович

року народження юрист начальник відділення по зв язкам з населенням та роботі з гро

мадськими формуваннями управління М іністерства внутрішніх справ України в Харківській

області проживає в м Харкові безпартійний Самовисування

Собченко

Володимир

Васильович

року народження економіст генеральний директор приватного підприємства ВВС

проживає в м Харкові безпартійний Самовисування

Старунов

Микола

Григорович

року народження фізик пенсіонер голова управи Харківської обласної організації На

родного Руху України проживає в м Харкові член Народного Руху України Висунуто На

родним Рухом України

Суходубов

Олександр

Іванович

року народження інженер геолог директор товариства з обмеженою відповідальністю

Земляне проживає в м Харкові безпартійний Висунуто Партією Реформи і порядок

Таранов

Олег

Вадимович

року народження інженер шляхів сполучення народний депутат України ГоловаКоміте

ту Верховної Ради України з питань економічної політики та управління народним господарс

твом проживає в м Києві член Народно демократичної партії Самовисування

Горкавцев

Микола

Васильович

року народження інженер електромеханік голова Харківського обкому профспілки пра

цівників зв язку проживає в м Харкові безпартійний Висунуто Всеукраїнською партією тру

дящих

Харитонов

Володимир

Миколайович

року народження викладач викладач кафедри філософії Харківського військового уні

верситету проживає в м Харкові член Партії Зелених України Висунуто Партією Зелених

України

Харківська область Виборчийокруг№

Александровська

Алла

Олександрівна

року народження інженер механік керівник групи акціонерного товариства Хартрон

проживає в м Харкові член Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною партією

України

Бугаєць

Анатолій

Олександрович

року народження інженер механік голова правління генеральний директор відкритого

товариства Турбоатом проживає в м Харкові безпартійний Самовисування

Будко

Володимир

Васильович

року народження інженер механік завідувач кафедри філософії У країнської інженерно

педагогічної академії проживає в м Харкові безпартійний Висунуто Соціал демократичною

партією України об єднаною

Ісаєнко

Ігор

Павлович

року народження менеджер економіст тимчасово непрацює проживає в м Харкові член

Української Національної Асамблеї Висунуто Українською Національною Асамблеєю

К ім

Лілія

Антонівна

року народження інженер теплофізик директор Харківського малого підприємства Чо

сон проживає в м Харкові член Народно демократичної партії У країни Висунуто Народно

демократичною партією

Коваленко

Юрій

Леонідович

року народження інженер еколог начальник відділу екології Головного управління жит

лово комунального господарства теплоенергетики та екології Харківського міського виконав

чого комітету проживає в м Харкові член Партії Зелених України Висунуто Партією Зеле

них України

Кухар

Василь

Іванович

року народження правознавець директор акціонерного товариства Завод залізобетон

них конструкцій № проживає в м Харкові безпартійний Самовисування

Литвиненко

Владлен

Олександрович

року народження інженер механік генеральний директор Регіональної телемовної ком

панії Тоніс центр проживає в м Харкові член Партії Регіонального відродження України

Висунуто Партією Регіонального відродження України

Лялякін

Олександр

Андрійович

року народження інженер механік начальник конструкторського відділу закритого акці

онерного товариства Завод Південкабель проживає в м Харкові член Партії праці Самови

сування

Маник

Володимир

Андрійович

року народження юрист організатор старший оперуповноважений ВВС УВБ М іністерс

тва внутрішніх справ України в Харківській області проживає в м Харкові безпартійний

Самовисування

Марченко

Микола

Андрійович

року народження льотчик інженер військовослужбовець Харківського військового уні

верситету проживає в м Харкові безпартійний Самовисування

Мусіяка

ВікторЛаврентійович

року народження юрист народний депутат України Заступник Голови Верховної Ради

України проживає в м Харкові безпартійний Самовисування

Незовибатько

К остянтин

Анатолійович

року народження міжнародник заступник директора аудиторської фірми Синтез про

живає в м Харкові безпартійний Висунуто Партією Реформи і порядок

Приймак

Олександр

Іванович

року народження інженер металофізик юрист патентознавець юрист біржі нерухомості і

основних фондів Україна проживає в м Харкові член Народного Руху України Висунуто

Народним Рухом України



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Прилуцький

Роман

Борисович

року народження юрист правознавець директор товариства з обмеженою відповідальніс

тю Плай ЛТД проживає в м Харкові безпартійний Самовисування

Салигін

Васілій

Вікторовіч

року народження економіст голова агропромислової фірми Відродження Дергачівсь

кого району Харківської області проживає в м Харкові безпартійний Самовисування

Середа

Анатолій

Миколайович

року народження немає професії за освітою токар заводу Серп і Молот проживає в

м Харкові член Партії комуністів більшовиків України Самовисування

Спесивцева

Людмила

Володимирівна

року народження інженер економіст заступник директораХарківської філії акціонерно

го банку Синтез проживає в м Харкові член Всеукраїнського об єднання Громада Вису

нуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Стрюк

Михайло

Миколайович

року народження інженер металург головний економіст фірми Сузір я Діва проживає

в м Харкові безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Тимошенко

Володимир

Миколайович

року народження юрист правознавець пенсіонер проживає в м Харкові безпартійний

Самовисування

Цюрток

Валерій

Михайлович

року народження юрист правознавець пенсіонер проживає в с Ф едорівцях Зміївського

району Харківської області безпартійний Самовисування

Чухлібов

Микола

Іванович

року народження інженер механік заступник директора інституту машин і систем Наці

ональної Академії наук України проживає в м Харкові член Демократичної партії У країни

Висунуто виборчим блоком партій Блок Демократичних партій НЕП

Чухломін

Юрій

Павлович

року народження інженер механік співробітник редакції акціонерного товариства

Прем єр проживає в м Харкові член Прогресивної соціалістичної партії У країни Висунуто

Прогресивною соціалістичною партією України

Харківська область Виборчийокруг№

Алексєєв

Володимир

Геннадійович

року народження інженер механік народний депутат України проживає в м Харкові

безпартійний Висунуто Прогресивною соціалістичною партією України

Ветчінкін

Віктор

Іванович

року народження інженер механік голова Харківської обласної ради профспілки робіт

ників автомобільного сільськогосподарського машинобудування України проживає в

м Харкові член Соціал демократичної партії України Висунуто Соціал демократичною пар

тією України

Гармаш

Леонід

Іванович

року народження викладач історії та суспільствознавства народний депутат України

проживає в м Харкові член Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною партією

України

Гуровой

Юрій

Андрійович

року народження інженер механік директор Інституту Укрпроектбудсервіс проживає

в м Харкові член Партії Регіонального відродження України Висунуто Партією Регіонально

го відродження України

Денисенко

Олександр

Іванович

року народження інженер механік заступник директора з матеріально технічного забез

печення приватного підприємства ВВЛ аудит проживає в м Харкові член Української

Республіканської партії Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Заугольніков

Микола

Єгорович

року народження інженер електрик старший оперуповноважений в особливо важливих

справах управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю М іністерства

внутрішніх справ України в Харківській області проживає в м Харкові безпартійний Само

висування

Ільїн

Володимир

Олександрович

року народження інженер будівельник голова правління відкритого акціонерного това

риства Харківський ДБК проживає в м Харкові член Всеукраїнського обєднання Гро

мада Висунуто Всеукраїнським обєднанням Громада

Кормилець

Іван

Олексійович

року народження інженер механік токар закритого акціонерного товариства ХАРП

проживає в м Харкові безпартійний Самовисування

Краснянська

Світлана

Миколаївна

року народження інженер головакоординаційної ради Харківського

регіонального об єднання солідарних профспілок України проживає в м Харкові безпартійна

Самовисування

Литвиненко

Владислав

Федорович

року народження льотчик інженер голова Харківського обласного комітету Незалежної

профспілки військовослужбовців України проживає в м Харкові безпартійний Самовису

вання

Мозалевський

ВолодимирТихонович

року народження вчитель соціолог Національної юридичної академії У країни проживає

в м Харкові безпартійний Самовисування

Мокроніс

Василь

Миколайович

року народження технік електрик голова опікунської ради Благодійного Православного

фонду Храм проживає в м Харкові член Соціал демократичної партії У країни об єднаної

Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Нечепоренко

Сергій

Михайлович

року народження інженер електромеханік голова Харківської міської громадської орга

нізації Спілка Чорнобиль на громадських засадах проживає в м Харкові член Партії Зеле

них України Висунуто Партією Зелених України

Оршанський

Юрій

Романович

року народження інженер електрик президент приватного підприємства Монт Елект

проживає в м Харкові безпартійний Самовисування

Потапов

Сергій

Юхимович

року народження інженер механік голова Харківської міської організації У країнської

Національної Асамблеї на громадських засадах проживає в м Харкові член Української Наці

ональної Асамблеї Висунуто Українською Національною Асамблеєю



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Сич

Анатолій

Іванович

року народження інженер металург начальник державного комунального виробничого

житлового ремонтно експлуатаційного підприємства Орджонік ідзевського району м Харкова

проживає в м Харкові член Народно демократичної партії Висунуто Народно

демократичною партією

Сідельник

ВасильПавлович

року народження інженер механік пенсіонер проживає в м Харкові член Народного

Руху України Висунуто НароднимРухом України

Станіславська

Валерія

Іванівна

року народження лікар педіатр заступник головного лікаря по лікувальній справі тери

торіального медичного об єднання Орджонік ідзевського району м Харкова проживає в

м Харкові безпартійна Самовисування

Тимофєєв

СергійНикифорович

року народження інженер електрик тимчасово не працює проживає в м Харкові безпа

ртійний Самовисування

Цимбалюк

Володимир

Дмитрович

року народження юрист головний правовий інспектор профспілки Конфедерації Праці

України проживає в м Харкові безпартійний Самовисування

Чуб

Любов

Миколаївна

року народження філолог президент Асоціації жінок Харківщини Берегиня проживає

в м Харкові член Партії праці Висунуто виборчим блоком партій Партія праці таЛіберальна

партія РАЗОМ

Шрамков

Володимир

Михайлович

року народження вчитель географії начальник Орджонік ідзевського відділу соціального

забезпечення Харківської обласної державної адміністрації проживає в м Харкові безпартій

ний Самовисування

Яловенко

Сергій

Миколайович

року народження радіоінженер президент закритого акціонерного товариства Галан

проживає в м Харкові безпартійний Самовисування

Харківська область Виборчийокруг№

Апухтін

Юрій

Михайлович

року народження інженер механік президент інвестиційного фонду Норд ост прожи

ває в м Харкові член Партії Союз Висунуто Партією Союз

Бабій

Олесь

Степанович

року народження немає професії за освітою тимчасово не працює проживає в

м Рівному член Української Національної Асамблеї Висунуто

Українською Національною Асамблеєю

Бикадоров

Володимир

Михайлович

року народження інженер електронник перший секретар Харківського обласного комі

тету Партії економічного відродження проживає в м Харкові член Партії економічного відро

дження Висунуто виборчим блоком партій Блок Демократичних партій НЕП

Душин

Ігор

Леонідович

року народження радіофізик головний консультант групи забезпечення діяльності помі

чників Президента України проживає в м Харкові член Партії М іжрегіональний блок ре

форм Самовисування

Заєць

Віктор

Олександрович

року народження географ еколог інженер еколог акціонерного товариства Спецмонта

жналадка проживає в м Харкові член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом

України

Запольський

Юрій Ілліч

року народження льотчик інженер директор спортивного комплексу Спартак прожи

ває в м Харкові безпартійний Самовисування

Коломійцев

Володимир

Антонович

року народження військовослужбовець доцент кафедри філософії Харківського військо

вого університету Голова Центральної Ради Партії захисників Вітчизни проживає в

м Харкові Висунуто Партією захисників Вітчизни

Лепенко

Микола

Юхимович

року народження історик голова правління Харківського обласного товариства Украї

на Росія проживає в м Харкові член Соціалістичної партії України Самовисування

Малишева

Галина

Миколаївна

року народження електрорадіотехнік голова профспілкового комітету науково

дослідного проектного інституту Союз проживає в м Харкові безпартійна Висунуто Соці

ал демократичною партією України

Москаленко

Ігор

Іванович

року народження інженер механік директор Харківського державного центру стандарти

зації метрології і сертифікації проживає в м Харкові безпартійний Висунуто виборчим бло

ком партій Вперед Україно

Перепелиця

Олексій

Борисович

року народження інженер будівельник електрик електромонтер електрообладнання

відкритого акціонерного товариства Готель Металіст проживає в м Харкові член Комуніс

тичної партії України Висунуто Комуністичною партією України

Подуст

Анатолій

Володимирович

року народження інженер економіст заступник голови обласного комітету Товариства

сприяння обороні України проживає в м Харкові безпартійний Висунуто Партією Зелених

України

Процюк

Микола

Васильович

року народження військовий інженер пенсіонер М іністерства оборони України прожи

ває в м Києві член Конгресу Українських Націоналістів Висунуто виборчим блоком партій

Національний фронт

Пушкін

Сергій

Євгенович

року народження інженер механік головаправління страхового акціонерного товариства

Надія проживає в м Харкові безпартійний Висунуто Партією Реформи і порядок

Ржевський

Анатолій

Миколайович

року народження інженер електромеханік ректор Харківського інституту підвищення

кваліфікації М іністерства промислової політики України проживає в м Харкові член Всеук

раїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським обєднанням Громада

Рощин

Володимир

Іванович

року народження немає професії за освітою голова Харківського обласного товариства

захисту інвесторів проживає в м Харкові безпартійний Висунуто виборчим блоком партій

ТрудоваУкраїна

Соловйов

Євген

Андренович

року народження інженер программіст експерт консультант Харківського обласного

комітету молодіжних організацій Дія проживає в м Харкові безпартійний Самовисування

Шмаров

Валерій

Миколайович

року народження економіст президент асоціації державних підприємств авіаційної про

мисловості У кравіапром проживає в м Києві безпартійний Самовисування



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Благий

Сергій

Вікторович

року народження інженер будівельник викладач Харківського державного педагогічного

університету проживає в м Харкові безпартійний Самовисування

Глушко

СергійМиколайович

року народження інженер президент акціонерного товариства закритого типу Ефект

проживає в м Харкові безпартійний Самовисування

Жуган

Микола

Григорович

року народження юрист старший викладач кафедри політології Харківського державно

го університету проживає в м Харкові член Ліберальної партії України Висунуто Соціал

демократичною партією України об єднаною

Кривенко

Володимир

Іванович

року народження інженер начальник служби ХТКП М іськелектротранс проживає в

м Харкові член Прогресивної соціалістичної партії У країни Висунуто Прогресивною соціалі

стичною партією України

Харківська область Виборчийокруг№

Абраменко

Володимир

Микитович

року народження інженер конструктор технолог президент правління директорів міжнарод

ного акціонерного товариства Політ проживає в м Харкові безпартійний Висунуто Прогресив

ною соціалістичною партією України

Авраменко

Володимир

Никифорович

року народження економіст консультант по економічним питанням товариства з обме

женою відповідальністю Ф енікс проживає в м Харкові безпартійний Висунуто Партією

Реформи і порядок

Бакіров

Віль

Савбанович

року народження юрист правознавець завідувач кафедрою прикладної соціології Харків

ського державного університету проживає в м Харкові член Народно демократичної партії

Висунуто Народно демократичною партією

Бакуменко

Володимир

Борисович

року народження вчений зоотехнік директор Харківського комбінату благоустрою про

живає в м Харкові безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Вперед Україно

Болотов

Сергій

Вячеславович

року народження технік технолог слюсар Харківського виробничого об єднання Моно

літ проживає в м Харкові член Всеукраїнської партії трудящих Висунуто Всеукраїнською

партією трудящих

Гардецький

Олександр

Степанович

року народження правознавець прокурор Східно Української транспортної прокуратури

проживає в м Харкові безпартійний Самовисування

Даценко

Валентина

Юхимівна

року народження інженер будівельник заступник голови правління по маркетингу відкритого

акціонерного товариства Харківнафтопродукт Голова Всеукраїнської партії жіночих ініціатив

проживаєвм Харкові Самовисування

Джелалі

Олександр

Володимирович

року народження викладач фізики викладач Харківського інституту управління прожи

ває в м Харкові член Української Національної Асамблеї Висунуто Українською Національ

ною Асамблеєю

Іоффе

Георгій

Лазаревич

року народження інженер економіст президент концерну Європейський проживає в

м Харкові член Соціал демократичної партії У країни обєднаної Самовисування

Кожин

Борис

Борисович

року народження інженер електромеханік народний депутат України проживає в

м Києві член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Массалов

Ігор

Євгенович

року народження юрист правознавець голова Правління страхового акціонерного това

риства Саламандра проживає в м Харкові безпартійний Висунуто Соціал демократичною

партією України об єднаною

Пєхота

Володимир

Юлійович

року народження інженер економіст народний депутат України проживає в м Києві

член Партії Регіонального відродження України Висунуто Партією Регіонального відроджен

ня України

Поспєлов

Леонід

Андрійович

року народження радіоелектронік професор Харківського державного університету ра

діоелектроніки проживає в м Харкові член Громадянського конгресу України Висунуто ви

борчим блоком партій ТрудоваУкраїна

Самсоненко

Анатолій

Іванович

року народження офіцер автомобільних військ викладач Харківського інституту Націо

нальної Гвардії У країни проживає в м Харкові безпартійний Висунуто виборчим блоком

партій Національний фронт

Сирцев

СтаніславГригорович

року народження інженер математик пенсіонер М іністерства оборони України прожи

ває в м Харкові безпартійний Самовисування

Сітенко

Олександр

Миколайович

року народження інженер електрик генеральний директор Української науково

промислової асоціації Укрмедпром проживає в м Харкові безпартійний Висунуто Партією

Зелених України

Тарасенко

Анатолій

Володимирович

року народження юрист асистент кафедри кримінального праваНаціональної юридичної

академії У країни ім ЯрославаМудрого проживає в м Харкові член Християнсько

демократичної партії У країни Висунуто Християнсько демократичною партією України

Тіщенко

Олександр

Васильович

року народження інженер механік заступник начальника цеху Харківського державного

машинобудівного заводу Ф ЕД проживає в м Харкові член Комуністичної партії України

Висунуто Комуністичною партією України

Швед

Валерій

Борисович

року народження інженер конструктор технолог директор акціонерного товариства

Юридична безпека м Київ проживає в м Харкові член Соціалістичної партії У країни Ви

сунуто виборчим блоком Соціалістичної партії України таСелянської партії У країни За пра

вду занарод заУкраїну

Шейко

Володимир

Юхимович

року народження інженер будівельник головаПравління відкритого

акціонерного товариства Харківського дослідно експериментального заводу металоконструкцій та

виробів проживає в м Харкові член Демократичної партії України Висунуто виборчим блоком

партій Блок Демократичних партій НЕП

Юдаков

Олександр

Миколайович

року народження інженер механік генеральний директор акціонерного товариства закритого

типу Фермер проживає в м Харкові член Всеукраїнського обєднання Громада Висунуто Всеук

раїнськимобєднанням Громада



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Сухина

Олександр

Георгійович

року народження інженер електромеханік юрист юрисконсульт відкритого акціонерного

товариства Харківське АТП проживає в м Харкові член Партії Християнсько

народний Союз Самовисування

Харківська область Виборчийокруг№

Бандурка

Олександр

Маркович

року народження економіст юрист народний депутат України ректор Харківського

університету внутрішніх справ проживає в м Харкові безпартійний Висунуто Народно

демократичною партією

Варченко

Григорій

Іванович

року народження викладач української мови та літератури вчитель Солоницівської зага

льноосвітньої школи ступеня № проживає в смт Солоницівці Дергачівського району Хар

ківської області член Демократичної партії У країни Висунуто виборчим блоком партій Блок

Демократичних партій НЕП

Войцеховський

Андрій

Антонович

року народження вчений агроном майстер лісу Дергачівського лісництва проживає в

м Харкові член Соціалістичної партії У країни Висунуто виборчим блоком Соціалістичної

партії У країни таСелянської партії У країни Заправду занарод заУкраїну

Гончаренко

Олексій

Миколайович

року народження військовослужбовець начальник науково дослідного управління нау

кового центру Харківського інституту льотчиків Військово повітряних Сил проживає в

м Харкові безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Партія праці та Ліберальна пар

тія РАЗОМ

Горяїнов

Анатолій

Олексійович

року народження історик директор загально освітньої школи І І І І ступенів №

м Харкова проживає в с Хорошеві Харківської області безпартійний Самовисування

Гулий

Олександр

Володимирович

року народження практик психолог директор малого підприємства Будівельник про

живає в м Харкові член Конституційно демократичної партії Висунуто виборчим блоком

партій СЛОн Соціально ЛіберальнеОб єднання

Зєнькова

Ніна

Олексіївна

року народження вчитель російської мови та літератури директор Дергачівської загаль

ноосвітньої школи І І І І ступенів № проживає в м Дергачах Харківської області безпартійна

Висунуто виборчим блоком партій Вперед Україно

К абиченко

Василь

Юхимович

року народження агроном голова відкритого акціонерного товариства Ш лях індустрії

проживає в м Харкові безпартійний Висунуто Аграрною партією України

Козленко

Микола

Іванович

року народження технік механік начальник цеху експериментально налагоджувальних

робіт акціонерного товариства Енергосталь проживає в м Харкові член Партії Зелених

України Висунуто Партією Зелених України

Коротецький

Володимир

Григорович

року народження технолог з виробництвазалізобетонних виробів

приватний підприємець проживає в м Мерефі Харківської області член Партії Реформи і

порядок Висунуто Партією Реформи і порядок

Михальченко

Степан

Адамович

року народження зооінженер старший науковий співробітник Інституту тваринництва

Української Академії аграрних наук проживає в смт К улиничі Харківського району Харківсь

кої області член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністичною партією України

Неізвєсний

Микола

Валентинович

року народження інженер фізик директор інженер економіст товариства з обмеженою

відповідальністю Харків Агро проживає в с Циркунах Харківської області член Соціал

демократичної партії України об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України

об єднаною

Овчаренко

Анатолій

Тимофійович

року народження інженер механік пенсіонер проживає в смт Малій Данилівці Дергачів

ського району Харківської області член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом

України

Одушкін

Віктор

Олексійович

року народження лікар лікар хірург Ліпецької дільничної лікарні Харківського району

проживає в с Липцях Харківського району Харківської

області безпартійний Самовисування

Прасол

Михайло

Васильович

року народження лікар лікар отоларинголог Дергачівської районної лікарні проживає в

м Дергачах Харківської області безпартійний Самовисування

Харківська область Виборчийокруг№

Беспалов

Вячеслав

Григорович

року народження юрист юрисконсульт Харківського обласного комітету Товариства

сприяння обороні України проживає в м Харкові член Партії Зелених України Висунуто

Партією Зелених України

Білецький

Микола

Іванович

року народження вчений агроном голова правління колективного сільськогосподарсько

го підприємства Молнія Вовчанського району Харківської області проживає в

с Юрченковому Вовчанського району Харківської області безпартійний Самовисування

Бордунов

Михайло

Васильович

року народження пілот начальник штабу Харківського аероклубу ім В С Гризодубової

проживає в м Харкові член Громадянського конгресу України Висунуто виборчим блоком

партій ТрудоваУкраїна

Гавриш

Степан

Богданович

року народження юрист професор кафедри кримінального права Національної юридич

ної академії У країни проживає в м Харкові безпартійний Самовисування

Журавель

Володимир Іванович

року народження юрист правознавець пенсіонер проживає в смт Дворічній Харківської

області безпартійний Самовисування

К аплієнко

Альберт

Іванович

року народження механік головний механік цукрового комбінату ім Петровського

проживає в с Б Колодязі Вовчанського району Харківської області безпартійний Самовису

вання

Кисельов

Євген

Леонідович

року народження історик докторант Харківського філіалу Української академії держав

ного управління при Президентові У країни проживає в м Харкові член Ліберальної партії

У країни Висунуто Українською Національною Асамблеєю



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

К іценко

Іван

Іванович

року народження вчитель фізичного виховання вчитель Ш ипуватської середньої школи

Великобурлуцького району Харківської області проживає в с Ш ипуватому Великобурлуцько

го району Харківської області член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом

України

Кочерга

Ігор

Іванович

року народження викладач фізичної культури комерційний директор приватної фірми

КОРАЛ проживає в м Балаклеї Харківської області безпартійний Висунуто Партією Ре

форми і порядок

Науменко

Олександр

Іванович

року народження інженер механік помічник директора театру опери та балету

ім М В Лисенка з адміністративних таправових питань проживає в м Харкові безпартійний Ви

сунутовиборчимблокомпартій Національнийфронт

Омельчук

Валерій

Олексійович

року народження вчитель фізики голова правління малого колективного підприємства Мо

лодіжний житловий комплекс Поділ проживає в м Києві член Народно демократичної партії

ВисунутоНародно демократичною партією

Панчишен

Руслан

Іванович

року народження інженер по електроніці пенсіонер проживає в м Харкові член Прогре

сивної соціалістичної партії У країни Висунуто

Прогресивною соціалістичною партією України

Райковський

Броніслав

Станіславович

року народження юрист народний депутат України проживає в м Чугуєві Харківської

області член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністичною партією України

Романюк

Олена

Олександрівна

року народження політолог історик заступник директора товариства з обмеженою від

повідальністю Рекламна агенція К вадро проживає в м Харкові член Ліберальної партії

У країни Висунуто виборчим блоком партій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Чегліков

Ігор

Олександрович

року народження юрист помічник начальника Ізюмського МФВ управління М іністерст

ва внутрішніх справ України в Харківській області проживає в м Чугуєві Харківської області

безпартійний Самовисування

Чернишова

Олена

Юріївна

року народження лікар терапевт завідувач відділенням Чугуївської центральної район

ної лікарні проживає в м Чугуєві Харківської області член Всеукраїнського об єднання Гро

мада Висунуто Всеукраїнським обєднанням Громада

Чудновський

Іван

Тимофійович

року народження офіцер з політичною освітою начальник управління Харківської обла

сної державної адміністрації проживає в м Харкові член Соціалістичної партії У країни Вису

нуто виборчим блоком Соціалістичної партії У країни таСелянської партії У країни Заправду

занарод заУкраїну

Щедрін

Анатолій

Васильович

року народження вчитель історії та суспільствознавства заступник голови Чугуївської

районної державної адміністрації проживає в м Чугуєві Харківської області безпартійний

Самовисування

Говоруха

Віктор

Володимирович

року народження військовослужбовець начальник Військового інституту Національної

гвардії України проживає в м Харкові безпартійний Самовисування

Чигрин

Алла

Павлівна

року народження вихователь дитячого садка завідуюча яслами садом № м Вовчанська

проживає в с Вовчанських Хуторах Вовчанського району Харківської області член Соціал

демократичної партії України об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України

об єднаною

Харківська область Виборчийокруг№

Бураков

Олег

Дмитрович

року народження лікар заступник головного лікаря К уп янської центральної районної

лікарні проживає в м Куп янську безпартійний Самовисування

В юник

Володимир

Пилипович

року народження вчитель журналіст кореспондент Харківського обласного тижневика

Панорама проживає в м Куп янську Харківської області безпартійний Висунуто виборчим

блоком партій Вперед Україно

Гасюк

Михайло

Іванович

року народження лікар лікар Гвардійської районної лікарні м Алушти Автономної Рес

публіки Крим проживає в м Алушті Автономної Республіки Крим член Народного Руху

України Висунуто Народним Рухом України

Гордієнко

Анатолій

Леонтійович

року народження інженер механік генеральний директор колективного підприємства

Газбуд проживає в м Харкові безпартійний Самовисування

Гунько

Володимир

Анатолійович

року народження інженер хімік директор Ізюмського приладобудівного заводу прожи

ває в м Ізюмі Харківської області безпартійний Самовисування

Закопайло

Віталій

Васильович

року народження юрист адвокат юридичної консультації К уп янського району Харківсь

кої області проживає в м Куп янську Харківської області член Української партії справедли

вості Самовисування

К ірюхін

Олексій

Михайлович

року народження інженер геолог голова департаменту геології в акціонерному товарист

ві У крнадрапромінвест проживає в м Харкові безпартійний Висунуто Партією Реформи і

порядок

Корнійчук

Іван

Васильович

року народження геолого географ робітник філіалу закритого акціонерного товариства

ПМК Харківводбуд проживає в м Харкові безпартійний Висунуто виборчим блоком

партій Національний фронт

Кузьмін

Володимир

Сергійович

року народження журналіст власний кореспондент Харківського тижневика Панора

ма проживає в м Ізюмі Харківської області член Демократичної партії У країни Висунуто

виборчим блоком партій Блок Демократичних партій НЕП

Лісогорський

Олексій

Іванович

року народження інженер начальник цеху Ізюмського приладобудівного заводу прожи

ває в м Ізюмі Харківської області член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністич

ною партією України

Літвінов

Микола

Андрійович

року народження інженер механік голова колективного сільськогосподарського госпо

дарства Чистоводівське проживає в с Чистоводівці І зюмського району Харківської області

безпартійний Самовисування



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Лушпенко

Сергій Ілліч

року народження товарознавець тимчасово непрацює проживає в м Харкові безпартій

ний Висунуто Українською Національною Асамблеєю

Маменко

Олексій

Михайлович

року народження вчений зоотехнік директор Харківського інституту тваринництва

Української Академії аграрних наук проживає в м Харкові член Аграрної партії України

Висунуто Аграрною партією України

Мединець

Сергій

Федорович

року народження інженер електрик директор Харківського заводу ручного інструменту

проживає в м Харкові член Партії Зелених України Висунуто Партією Зелених України

Мішустін

Віталій

Якович

року народження інженер шляхів сполучення пенсіонер проживає в м Харкові член

Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Никоненко

Ігор

Борисович

року народження економіст президент акціонерного товариства страхової компанії Ан

тарес проживає в м Харків член Народно демократичної партії Висунуто Народно

демократичною партією

Пожидаєв

Володимир

Антонович

року народження вчитель фізичного виховання директор К уп янської нафтобази в акці

онерного товариства Харківнафтопродукт проживає в м Куп янську Харківської області

член Народно демократичної партії Самовисування

Стасюк

Микола

Миколайович

року народження інженер механік директор фірми Комплекс м Куп янськ проживає в

с К івшарівці К уп янського району Харківської області член Соціал демократичної партії

У країни об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Устименко

Віктор

Васильович

року народження юрист доцент кафедри кримінального права Національної юридичної

академії проживає в м Харкові безпартійний Самовисування

Чернецький

Леонід

Дмитрович

року народження юрист заступник начальника управління М іністерства внутрішніх

справ України в Харківській області проживає в м Харкові безпартійний Самовисування

Чупахін

Олександр

Михайлович

року народження інженер механік народний депутат України проживає в с К івшарівці

К уп янського району Харківської області член Соціалістичної партії У країни Висунуто вибо

рчим блоком Соціалістичної партії У країни таСелянської партії У країни Заправду занарод

заУкраїну

Шапошніков

Олександр

Іванович

року народження інженер механік генеральний директор К уп янської фірми Автосер

віс проживає в м Куп янську Харківської області безпартійний Самовисування

Харківська область Виборчийокруг№

Біда

Микола

Іванович

року народження інженер будівельник начальник Первомайського районного агробуду

проживає в м Первомайському Харківської області безпартійний Самовисування

Виродов

Петро

Іванович

року народження санітарний лікар директор Первомайського державного підприємства

профілактичної дезинфекції Альфацид проживає в м Первомайському Харківської області

член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Грома

да

Гошовська

Валентина

Андріївна

року народження філолог юрист народний депутат України проживає в м Києві член

Аграрної партії У країни Самовисування

Гринтус

Роман

Михайлович

року народження інженер заступник командира головний інженер військової частини А

проживає в м Харкові безпартійний Висунуто

Партією Зелених України

К алініченко

Володимир

Іванович

року народження інженер директор малого приватного підприємства КВАНТА голова

Балаклійської районної організації Народного Руху України проживає в м Балаклії Харківсь

кої області член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Людвічек

К остянтин

Володимирович

року народження інженер електромеханік проректор з міжнародних зв язків Харківсько

го художньо промислового інституту проживає в м Харкові член Соціал демократичної пар

тії У країни об єднаної ВисунутоСоціал демократичною партією України об єднаною

Пустовойтовський

Володимир

Семенович

року народження інженер будівельник народний депутат України проживає в м Києві

член Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною партією України

Сірокуров

Василь

Іванович

року народження архітектор по сільському будівництву головапрофспілкового комітету

Первомайського державного підприємства Хімпром проживає в м Первомайську Харківсь

кої області безпартійний Висунуто Всеукраїнською партією трудящих

Смородін

Вячеслав

Васильович

року народження радіофізик старший науковий співробітник Інституту радіофізики та

електроніки Національної Академії наук України проживає в м Харкові безпартійний Вису

нуто виборчим блоком партій Національний фронт

Сорокопуд

Микола

Михайлович

року народження філолог головний редактор тижневика Панорама проживає в

м Харкові безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Вперед Україно

Страхов

Іван

Миколайович

року народження вчений агроном член колективного сільськогосподарського підприєм

ства Ш лях Леніна Первомайського району Харківської області проживає в с Михайлівці

Первомайського району Харківської області член Партії праці Висунуто виборчим блоком

партій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Харківська область Виборчийокруг№

Вишневський

Сергій

Володимирович

року народження юрист заступник директора Харківського товариства з обмеженою

відповідальністю Стройдормаш ЛТД проживає в м Харкові член Селянської партії У краї

ни Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії України та Селянської партії У країни

Заправду занарод заУкраїну



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Вовк

Микола

Андрійович

року народження юрист начальник відділу управління по боротьбі з організованою злочинніс

тюМіністерствавнутрішніх справУкраїни вХарківській області проживає вм Лозовій Харківської

області безпартійний Самовисування

Діяк

Іван

Васильович

року народження гірничий інженер заступник голови правління акціонерного товарист

ва Укргазпром проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Довгань

Борис

Олексійович

року народження інженер механік слюсар ремонтник Лозівського заводу Трактородеталь

проживає в м Лозовій Харківської області член Української Республіканської партії Висунуто

виборчимблокомпартій Національнийфронт

Дріняєва

Віра

Володимирівна

року народження акушер гінеколог лікар гінеколог Лозівської районної лікарні прожи

ває в м Лозовій Харківської області член Ліберальної партії України Самовисування

Здоровий

Анатолій

К узьмович

року народження фізик науковий експерт з нових технологій і правових питань колекти

вного підприємства Нові технології м Харків проживає в м Харкові член Демократичної

партії У країни Висунуто виборчим блоком партій Блок Демократичних партій НЕП

К аракуця

Микола

Лукич

року народження агроном голова правління колгоспу Заповіт Леніна Зачепилівського

району Харківської області проживає в с Ново Пекельному Зачепілівського району Харків

ської області безпартійний Самовисування

К арасюк

Микола

Петрович

року народження вчитель історії вчитель історії Панютинської загальноосвітньої школи

№Лозівського району Харківської області проживає в м Лозовій Харківської області член

Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною партією України

Кизима

Володимир

Олексійович

року народження провізор директор товариства з відкритою відповідальністю Аптека

№ м Лозова проживає в м Лозовій Харківської області член Соціал демократичної партії

У країни об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Красюк

Володимир

Іванович

року народження агроном директор Красноградського державного лісового господарст

ва проживає в м Краснограді Харківської області безпартійний Самовисування

Наваліхін

Микола

Анатолійович

року народження викладач голова правління Фонду соціального захисту та зайнятості осіб з

обмеженими фізичними можливостями проживає в м Харкові безпартійний Висунуто виборчим

блокомпартій ТрудоваУкраїна

Нестеренко

Вадим

Григорович

року народження інженер механік голова правління М іжрегіональної аграрної асоціації

К расноградського підприємства Агропостач проживає в с Наталіному Красноградського

району Харківської області безпартійний Самовисування

Прийдак

Микола

Миколайович

року народження юрист доцент Луганського інституту внутрішніх справ М іністерства

внутрішніх справ України проживає в м Луганську безпартійний Висунуто Партією Рефо

рми і порядок

Радченко

Анатолій

Степанович

року народження інженер будівельник начальник відділу кадрів військової частини А

проживає в м Харкові член Української Національної Асамблеї Висунуто Українською

Національною Асамблеєю

Семенов

Володимир

Андрійович

року народження інженер механік голова Лозівської міської ради народних депутатів

проживає в м Лозовій Харківської області безпартійний Самовисування

Сищенко

Микола

Остапович

року народження інженер механік начальник конструкторського бюро Лозівського ко

вальсько механічного заводу проживає в м Лозовій Харківської області безпартійний Само

висування

Танцюра

Василь

Іванович

року народження викладач історії та суспільствознавства завідувач кафедри історії

У країни Харківського державного університету проживає в м Харкові член Ліберальної пар

тії У країни Висунуто виборчим блоком партій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Українець

Георгій

Іванович

року народження викладач старший викладач фізичної підготовки у Харківському вій

ськовому інституті Національної гвардії У країни проживає в м Харкові безпартійний Вису

нуто Партією Зелених України

Янишевський

Роман

Іванович

року народження вчитель тимчасово непрацює проживає в смт Сахновщині Харківської

області член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Кошулько

Віктор

Володимирович

року народження товарознавець голова Харківської облспоживспілки проживає в

м Харкові член Аграрної партії України Висунуто Аграрною партією України

Харківська область Виборчийокруг№

Алексієнко

Порфирій

Михайлович

року народження інженер будівельник теплогазопостачання та вентиляції пенсіонер

проживає в с Пересічному Дергачівського району Харківської області безпартійний Самови

сування

Багін

Герман

Володимирович

року народження технік механік заступник директора акціонерного товариства Будке

раміка проживає в м Харкові член Ліберальної партії України Висунуто виборчим блоком

партій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Байбакова

Ніна

Прокопівна

року народження вчений агроном голова Харківського обласного комітету професійної

спілки працівників агропромислового комплексу проживає в с Слатиному Дергачівського

району Харківської області безпартійна Висунуто Всеукраїнською партією трудящих

Билбас

Віктор

Михайлович

року народження фермер голова фермерського господарства Билбас Валківського

району проживає в смт Новій Водолазі Валківського району Харківської області член Украї

нської селянської демократичної партії Самовисування

Бондаренко

Олександр

Володимирович

року народження юрист директор приватної фірми Інтерком м Харків проживає в

м Харкові безпартійний Висунуто Партією Реформи і порядок

Гадяцький

Віктор

Іванович

року народження філософ голова об єднання За своєчасну і справедливу зарплату

стипендію пенсію в м Харкові проживає в м Харкові безпартійний Самовисування



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Гладков

Геннадій

Іванович

року народження юрист заступник Харківського міжрайонного природоохоронного

прокурора проживає в с Високому Харківського району Харківської області безпартійний

Самовисування

К арасик

ВладленМихайлович

року народження інженер промтеплотехнік народний депутат України проживає в

м Києві безпартійний Самовисування

К атрич

Юрій

Аркадійович

року народження тренер викладач кошовий отаман Харківської організації У країнського

козацтва Слобідський кіш проживає в м Харкові член Української Національної Асамблеї

Висунуто Українською Національною Асамблеєю

Львов

Віталій

Андрійович

року народження математик голова фермерського господарства Муравський шлях

Богодухівського району Харківської області проживає в м Харкові член Української селянсь

кої демократичної партії ВисунутоНародним Рухом України

Нагорний

Олег

Миколайович

року народження інженер будівельник начальник філії спільного підприємства Время

проживає в м Валки Харківської області член Комуністичної партії У країни Висунуто

Комуністичною партією України

Ольховський

Борис Іванович

року народження юрист народний депутат України проживає в м Києві безпартійний

Самовисування

Очередько

Петро

Миколайович

року народження інженер будівельник начальник служби державного пожежного нагля

ду Валківського району Харківської області проживає в м Валки Харківської області безпар

тійний Самовисування

Романенко

Валентина

Іванівна

року народження журналіст редактор Валківської районної газети Сільські новини

проживає в м Валках Харківської області член Народно демократичної партії України Вису

нуто Народно демократичною партією

Саульченков

Леонід

Іванович

року народження військовий інженер директор міжрегіонального інформаційно

аналітичного центру Аксіома в м Харкові проживає в м Харкові член Партії економічного

відродження Висунуто виборчим блоком партій Блок Демократичних партій НЕП

Свіч

ВасильАнтонович

року народження радіофізик дослідник ректор Харківського державного університету

проживає в м Харкові безпартійний Самовисування

Сіньов

Володимир

Олександрович

року народження юрист юрисконсульт Богодухівського відділення Державного спеціалі

зованого комерційного Ощадного банку України № проживає в м Богодухові Харківської

області член Соціал демократичної партії У країни об єднаної Висунуто Соціал

демократичною партією України об єднаною

Слиш

Віктор

Михайлович

року народження вчитель селищний голова смт Нової Водолаги Харківської області

проживає в смт Новій Водолазі Харківської області член Соціалістичної партії У країни Вису

нуто виборчим блоком Соціалістичної партії У країни таСелянської партії У країни Заправду

занарод заУкраїну

Турівненко

Іван

Петрович

року народження інженер енергетик президент приватної фірми Агропромінвест про

живає в м Харкові безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Вперед Україно

Чаговець

Василь

Миколайович

року народження інженер електрик начальник Краснокутського нафтогазопромислу

державного підприємства Харківтрансгаз акціонерного товариства Укргазпром проживає

в смт Краснокутську Харківської області безпартійний Самовисування

Чикало

Віктор

Сильвестрович

року народження інженер механік президент міжнародної неурядової гуманітарно

екологічної організації Інтер Чорнобиль проживає в м Харкові член Партії Зелених Украї

ни Висунуто Партією Зелених України

Шляхов

Віталій

Володимирович

року народження інженер механік голова Громадського інституту розробок та управлін

ня соціально економічними проектами м Харкова проживає в м Харкові член Конгресу

Українських Націоналістів Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Харківська область Виборчийокруг№

Бережний

Олексій

Тимофійович

року народження інженер механік народний депутат України проживає в с Ракитному

Водоланського району Харківської області безпартійний Самовисування

Бірюков

Геннадій

Стефанович

року народження фізик астроном президент закритого акціонерного товариства Акма

проживає в м Харкові член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським

об єднанням Громада

Бовцайло

Ігор

Іванович

року народження інженер економіст заступник директора з маркетингових питань Ін

ституту екологічно чистих технологій проживає в м Харкові член Конгресу Українських

Націоналістів Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Гаркавенко

Анатолій

Михайлович

року народження радіоінженер інженер технічної компанії НЕО м Харків проживає в

м Люботині Харківської області член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом

України

Головко

Валерій

Олексійович

року народження ветеринарний лікар директор Інституту шовківництва Української

Академії аграрних наук проживає в м Харкові безпартійний Самовисування

Горошанський

К остянтин

Юрійович

року народження військовий інженер пенсіонер проживає в м Харкові член Українсь

кої Національної Асамблеї Висунуто Українською Національною Асамблеєю

Доскалов

Анатолій

Іванович

року народження економіст менеджер директор товариства з обмеженою відповідальніс

тю Достаток проживає в м Харкові член Партії Зелених України Висунуто Партією Зеле

них України

Дяченко

Іван

Миколайович

року народження інженер механік директор Харківського обласного учбового центру

М іністерстваагропромислового комплексу України проживає в с Солоницівці Дергачівського

району Харківської області член Аграрної партії У країни Висунуто Аграрною партією Украї

ни

Євлахов

Борис

Іванович

року народження вчитель фізичної культури та спорту старший тренер відділення з

боротьби дзю до Харківського державного вищого училищафізичної культури № проживає в

м Харкові член Соціал демократичної партії України об єднаної Висунуто Соціал

демократичною партією України об єднаною



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Єфремов

Валерій

Павлович

року народження інженер електрик директор Українського підприємства міжнародних

зв язків і телебачення ТВМЗ проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Кононенко

Юрій

Савич

року народження інженер економіст президент виробничо комерційної фірми Лоск

проживає в м Харкові член Народно демократичної партії Самовисування

Кригін

Микола

Іванович

року народження юрист голова Харківського обласного комітету професійної спілки

працівників енергетики та електротехнічної промисловості У країни проживає в м Харкові

безпартійний Висунуто Всеукраїнською партією трудящих

Мисенко

Валентина

Олексіївна

року народження вчитель завідувач відділу освіти Зміївської районної державної адміні

страції Харківської області проживає в м Змієві Харківської області член Народно

демократичної партії У країни Висунуто Народно демократичною партією

Наташова

Наталія

Іванівна

року народження інженер електрик менеджер директор виробничої фірми товариства з

обмеженою відповідальністю Ф РОСТ проживає в м Харкові безпартійна Висунуто Парті

єю Реформи і порядок

Нікішов

Анатолій

Іванович

року народження військовий директор по виробництву акціонерного товариства Нау

ково промисловий сервіс проживає в м Харкові член Партії захисників Вітчизни Висунуто

Партією захисників Вітчизни

Редько

Олексій

Семенович

року народження фізик курінний отаман Зміївщини проживає в с Борові Зміївського

району Харківської області безпартійний Самовисування

Романов

Микола

Ілліч

року народження інженер механік заступник директора державного комунального ремо

нтно будівельного підприємства Русь проживає в м Харкові член Комуністичної партії

У країни Висунуто Комуністичною партією України

Сляднєв

Олег Всеволодович

року народження інженер економіст президент українсько угорського підприємства

Олвест проживає в м Харкові безпартійний Самовисування

Тахмазов

Сергій

Алієвич

року народження інженер механік директор малого підприємства Андромеда прожи

ває в м Мерефі Харківського району Харківської області безпартійний Самовисування

Топчеєва

Валентина

Петрівна

року народження юрист прокурор відділу нагляду за додержанням законів України при

проведенні слідстваорганами прокуратури Харківської області проживає в м Харкові безпар

тійна Самовисування

Хорошайлов

Сергій

Вікторович

року народження інженер механік голова ради товариства з обмеженою відповідальністю

Довгань Україна ЛТД проживає в м Харкові безпартійний Висунуто виборчим блоком партій

Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Чмир

Володимир

Сергійович

року народження вчитель вчитель історії Зміївської середньої школи № проживає в

м Змієві Харківської області безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Вперед Укра

їно

Діхтяр

Микола

Васильович

року народження інженер механік заступник директора Зміївської ТЕС проживає в

с Комсомольському Зміївського району Харківської області безпартійний Самовисування

Херсонська область Виборчийокруг№

Берещенко

Олександр

Володимирович

року народження юрист заступник голови Херсонського обласного територіального

відділення Антимонопольного комітету України проживає в м Херсоні безпартійний Само

висування

Бондаренко

Володимир

Олександрович

року народження журналіст кореспондент газети Аргументи і факти Причорномор я і

Молодь України в м Херсоні проживає в м Херсоні безпартійний Самовисування

Ведмідський

ОлексійЙосипович

року народження інженер електрик головний енергетик заводу будівельних матеріалів

проживає в м Херсоні безпартійний Самовисування

Гамаюнова

Валентина

Василівна

року народження вчений агроном заступник директора з наукової роботи Інституту

зрошуваного землеробства Української академії аграрних наук проживає в м Херсоні член

Аграрної партії У країни Висунуто Аграрною партією України

Голосов

Юрій

Степанович

року народження юрист юрисконсульт Херсонського державного технічного університе

ту проживає в м Херсоні безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Меншеслів

Голубєв

Борис

Захарович

року народження товарознавець юрисконсульт редакції газети Херсонський вісник

проживає в м Херсоні член Християнсько демократичної партії України Самовисування

Дворнікова

Надія

Степанівна

року народження інженер технолог голова Дніпровської районної ради голова Дніпров

ського районного виконавчого комітету проживає в м Херсоні член Комуністичної партії

У країни Висунуто Комуністичною партією України

Єложенко

Сергій

Миколайович

року народження юрист старший оперативний черговий Цюрупинського районного

відділення управління М іністерства внутрішніх справ України в Херсонській області прожи

ває в смт Новій Маячці Цюрупинського району Херсонської області безпартійний Самовису

вання

Єльяшкевич

Олександр

Сергійович

року народження економіст народний депутат України проживає в м Херсоні член

Всеукраїнського об єднання Громада Самовисування

К асьяненко

Анатолій Іванович

року народження інженер електромеханік головаДержавного комітету України по тури

зму проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Кордик

Сергій

Вікторович

року народження економіст директор виконавчої дирекції обласного фонду охорони

праці проживає в м Цюрупинську Херсонської області член Партії М іжрегіональний блок

реформ Висунуто виборчим блоком партій СЛОн Соціально ЛіберальнеОб єднання

Кравченко

Михайло

Михайлович

року народження інженер хімік технолог пенсіонер проживає в м Цюрупинську

Херсонської області безпартійний Самовисування



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Новицький

Михайло

Анатолійович

року народження інженер електрик редактор газети Гривна м Херсону проживає в

смт Антонівці Херсонської області безпартійний Самовисування

Олексюк

Олег

Васильович

року народження культурно освітній працівник керівник вокального гурту Центру ди

тячої творчості м ЦюрупинськаХерсонської області проживає в м Цюрупинську Херсонської

області безпартійний Висунуто Конгресом Українських Націоналістів

Протасов

Євген

Васильович

року народження юрист правознавець директор адвокатського об єднання Адвокатська

корпорація Протасов і К проживає в м Херсоні член Народно демократичної партії Само

висування

Соколов

Володимир

Дмитрович

року народження військовослужбовець голова Херсонської обласної профспілкової

організації Солідарність проживає в м Херсоні член Соціал демократичної партії У країни

Висунуто Соціал демократичною партією України

Тихоша

Валентина

Іванівна

року народження вчитель української мови та літератури доцент кафедри української

мови Херсонського державного педагогічного інституту ім Крупської проживає в

м Цюрупинську Херсонської області член Народного Руху України Висунуто Народним

Рухом України

Турчин

Ігор

Дмитрович

року народження технік гідротехнік тимчасово не працює проживає в м Каховці

Херсонської області член Прогресивної соціалістичної партії У країни Висунуто Прогресив

ною соціалістичною партією України

Шерстньов

Андрій

Миколайович

року народження інженер механік співробітник Служби безпеки України в Херсонській

області проживає в м Цюрупинську Херсонської області безпартійний Самовисування

Нагребецький

Віктор

Григорович

року народження зооінженер голова правління відкритого акціонерного товариства Іс

кра Цюрупинського району Херсонської області проживає в с Тарасівці Цюрупинського

району Херсонської області безпартійний Самовисування

Тарасовська

Олена

Антонівна

року народження інженер електрик інженер інспектор енергонагляду Цюрупинського

району електричних мереж Херсонобленерго проживає в м Цюрупинську Херсонської об

ласті член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським обєднанням

Громада

Херсонська область Виборчийокруг№

Басараб

Іван

К ирилович

року народження зооінженер голова колективного сільськогосподарського підприємства

Краснознам янське Голопристанського району Херсонської області проживає в с Долматові

Голопристанського району Херсонської

області член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністичною партією України

Белалов

Владислав

Равілійович

року народження льотчик інженер заступник директора товариства з обмеженою відпо

відальністю Дніпровська фондова компанія проживає в м Херсоні член Соціал

демократичної партії України об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України

об єднаною

Бондюченко

Володимир

Миколайович

року народження юрист правознавець адвокат юридичної консультації Комсомольського

району м Херсона проживає в м Херсоні член Народно демократичної партії Висунуто На

родно демократичною партією

Іващенко

Ганна

Степанівна

року народження вчитель директор Херсонської загальноосвітньої школи І І І І ступенів

№ проживає в м Херсоні член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїн

ським об єднанням Громада

К аррієва

Світлана

Михайлівна

року народження журналіст редактор Херсонської обласної державної телерадіокомпанії

проживає в м Херсоні безпартійна Самовисування

Кириченко

Олександр

Григорович

року народження вчитель президент фармацевтичної фірми Панакс проживає в

м Києві безпартійний Самовисування

Кириченко

Сергій

Олександрович

року народження юрист правознавець народний депутат України проживає в м Києві

член Християнсько демократичної партії У країни Висунуто Християнсько демократичною

партією України

Лиховид

Володимир

Іванович

року народження інженер механік оперуповноважений управління

Служби безпеки України працівник Служби безпеки України проживає в м Херсоні безпар

тійний Самовисування

Мальованець

Сергій

Васильович

року народження інженер будівельник консультант заступника голови Херсонської

обласної державної адміністрації з політико правових питань проживає в м Херсоні член

Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Матковський

Михайло

Михайлович

року народження технік будівельник заступник директора товариства з обмеженою

відповідальністю Дорожник проживає в м Херсоні безпартійний Самовисування

Матяш

Олександр

Олександрович

року народження інженер електрик головний інженер енергетик колективного сільсько

господарського підприємства Ювілейний м Каховки проживає в м Каховці Херсонської

області член Прогресивної соціалістичної партії України Висунуто Прогресивною соціалісти

чною партією України

Міщенко

Віктор

Іванович

року народження інженер суднобудівник заступник начальника управління економіки

Херсонської облдержадміністрації проживає в м Херсоні безпартійний Висунуто виборчим

блоком партій СЛОн Соціально ЛіберальнеОб єднання

Можейко

Валерій

Вячеславович

року народження інженер механік заступник начальника теплосилового цеху № судно

будівного заводу керівник котельних проживає в м Херсоні безпартійний Висунуто вибор

чим блоком партій Меншеслів

Нижник

Анатолій

Васильович

року народження зоотехнік директор державного підприємства Райагрохім проживає

в с Новозбур ївці Голопристанського району Херсонської області безпартійний Висунуто

виборчим блоком партій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Попов

ВікторГригорович

року народження інженер будівельник президент концерну Содружество м Херсон

проживає вм Херсоні безпартійний Самовисування



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Середін

Анатолій

К орнійович

року народження інженер електромеханік директор професійного технічного училища

№м Херсон проживає в м Херсоні безпартійний Самовисування

Слюсаренко

Валентин

Олександрович

року народження інженер лісового господарства генеральний директор об єднання

Херсонліс проживає в м Херсоні член Аграрної партії України Висунуто Аграрною парті

єю України

Таран

Віктор

Андрійович

року народження інженер механік старший товарознавець відкритого акціонерного то

вариства Херсонський хлібокомбінат проживає в м Херсоні безпартійний Самовисування

Тихонча

ВікторВалерійович

року народження економіст приватний підприємець проживає в м Херсоні безпартій

ний Самовисування

Ткаченко

Галина

Петрівна

року народження юрист правознавець адвокат виконавчий директор Світового конгресу

українських юристів Голова партії Християнсько Народний Союз проживає в м Херсоні

Висунуто виборчим блоком партій Вперед Україно

Ткаченко

Григорій

Васильович

року народження немає професії заосвітою тимчасово непрацює проживає в м Херсоні

безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Тютюнник

Алла

Миколаївна

року народження вчитель літератор президент Херсонського обласного Ф онду милосер

дя проживає в м Херсоні безпартійна Висунуто виборчим блоком партій Блок Демократич

них партій НЕП

Римар

ВікторТрохимович

року народження токар підприємець проживає в м Херсоні безпартійний Самовису

вання

Херсонська область Виборчийокруг№

Буряченко

Володимир

Іванович

року народження інженер електрик генеральний директор голова правління відкритого

акціонерного товариства Херсонські комбайни проживає в м Херсоні безпартійний Само

висування

Верстюк

Лариса

Петрівна

року народження економіст бухгалтер спільного підприємства Центральний ринок

проживає в м Херсоні безпартійна Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Головко

Володимир Ілліч

року народження інженер електромеханік директор телекомпанії НАРТ проживає в

м Києві безпартійний Самовисування

Дикий

Анатолій

Іванович

року народження вчений агроном головний редактор газети Свобода директор вироб

ничого підприємства товариства з обмеженою відповідальністю Смарагд проживає в

м Херсоні безпартійний Самовисування

Добуш

Тарас

Йосипович

року народження технік геологорозвідувальник директор малого підприємства Козак

проживає в м Херсоні член Демократичної партії У країни Висунуто виборчим блоком партій

Блок Демократичних партій НЕП

Довженко

Олександр

Васильович

року народження зооінженер голова колективного сільськогосподарського підприємства

Дружба с К ірово Білозерського району Херсонської області проживає в с К ірові Білозерсь

кого району Херсонської області безпартійний Самовисування

Єремєєвський

Володимир

Юрійович

року народження інженер економіст головний економіст акціонерного товариства

Херсонський машинобудівний завод проживає в м Херсоні член Партії національно

економічного розвитку України Самовисування

Замараєв

Георгій

Олексійович

року народження інженер конструктор директор торгівельно транспортного підприємс

тва Маяк Сервіс проживає в м Херсоні член Народно демократичної партії Самовисуван

ня

К авун

Григорій

Андрійович

року народження вчитель історії голова Білозерського районного комітету профспілки

працівників агропромислового комплексу проживає в смт Білозерці Херсонської області член

Аграрної партії У країни Висунуто Аграрною партією України

Кияновський

Артем

Олександрович

року народження вчитель фізики директор Херсонської середньої школи гуманітарної

праці проживає в м Херсоні безпартійний Самовисування

Кодецький

Валерій

Іванович

року народження інженер технолог будівельного виробництва генеральний директор

товариства з обмеженою відповідальністю футбольної команди Чорноморець м Одеса про

живає в смт Білозерці Херсонської області безпартійний Самовисування

Консевич

Іван

Олексійович

року народження юрист пенсіонер М іністерства внутрішніх справ голова постійних

комісій Херсонської обласної ради мандатної з питань депутатської діяльності та етики закон

ності і порядку проживає в м Херсоні безпартійний Самовисування

Лісний

Леонід

Леонтійович

року народження інженер економіст викладач Харківського військового університету

проживає в м Харкові безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Вперед Україно

Мальков

Віктор

Федорович

року народження інженер електромеханік начальник головної насосної станції Сірогозь

кої зрошувальної системи УГКМК проживає в м Каховці Херсонської області член Прогре

сивної соціалістичної партії У країни Висунуто Прогресивною соціалістичною партією Украї

ни

Мудровський

Віктор

Андрійович

року народження економіст голова обласного громадянського обєднання ділових людей

Господар проживає в м Херсоні член Всеукраїнського обєднання Громада Самовису

вання

Некряч

Анастасія

Іванівна

року народження вчитель української мови та літератури заступник голови Суворовської

районної ради депутатів м Херсон проживає в м Херсоні член Соціалістичної партії України Ви

сунуто виборчим блоком Соціалістичної партії України таСелянської партії України Заправду за

народ заУкраїну

Пашковський

Леонід

Борисович

року народження економіст міжнародник голова правління акціонерного товариства

закритого типу Національна газова компанія проживає в м Києві безпартійний Самовису

вання



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Предместніков

Олег

Гарійович

року народження електромеханік юрист Центру допомоги малозабезпеченим табагатоді

тним сім ям проживає в м Херсоні безпартійний Самовисування

Скриль

СергійАнатолійович

року народження політпрацівник директор Херсонської філії У країнської фондової

біржі проживає в м Херсоні безпартійний Самовисування

Сташенко

МиколаМиколайович

року народження робітник тимчасово не працює проживає в м Херсоні безпартійний

Самовисування

Степура

Владислав

Сергійович

року народження інженер механік головний редактор телебачення Херсонської обласної

державної телерадіокомпанії проживає в м Херсоні безпартійний Самовисування

Стрельник

Леонтій

Михайлович

року народження економіст директор товариства з обмеженою відповідальністю ауди

торської фірми ЛЕТАР аудит проживає в м Херсоні член Народно демократичної партії

Висунуто Народно демократичною партією

Ткаленко

Олександр

Сергійович

року народження інженер теплоенергетик голова Херсонської обласної організації На

родного Руху України член Центрального Проводу Народного Руху України проживає в

м Херсоні член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Ходаковський

ВолодимирФедорович

року народження вчитель начальник Херсонського морського коледжу проживає в Ан

тонівці м Херсонабезпартійний Самовисування

Ширенко

Володимир

Борисович

року народження викладач економіст доцент Херсонського державного технічного уні

верситету проживає в м Херсоні член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Все

українським обєднанням Громада

Щербина

Валентина

Василівна

року народження інженер хімік технолог начальник регіонального відділення Ф онду

державного майнаУкраїни в Херсонській області проживає в м Херсоні безпартійна Самови

сування

Скороход

Анатолій

Григорович

року народження інженер відповідальний секретар Херсонської обласної організації

Соціал демократичної партії У країни об єднаної проживає в м Херсоні член Соціал

демократичної партії України об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України

об єднаною

Херсонська область Виборчийокруг№

Басюк

Сергій

К ирилович

року народження гірничий інженер пенсіонер проживає в м Херсоні член Конгресу

Українських Націоналістів Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Бужор

Юрій

Михайлович

року народження перекладач англійської французької мов директор малого підприємст

ва Геккон проживає в м Генічеську Херсонської області член Ліберальної партії У країни

Висунуто Ліберальною партією України

Висоцький

Віктор

Андрійович

року народження інженер голова колективного сільськогосподарського підприємства

Промінь Нижньосірогозького району Херсонської області проживає в м Нікополі Дніпро

петровскої області член Народного Руху України Висунуто НароднимРухом України

Гаркавий

Віктор

Васильович

року народження вчитель головаГенічеської районної державної адміністрації проживає

в м Генічеську Херсонської області безпартійний Самовисування

Голунов

Анатолій

Іванович

року народження лікар кардіолог головний лікар Херсонського обласного діагностично

го центру проживає в м Херсоні безпартійний Висунуто Народно демократичною партією

Доценко

Іван

Іванович

року народження агроном голова правління колективного сільськогосподарського підп

риємства Мир проживає в смт Новотроїцькому Новотроїцького району Херсонської області

член Селянської партії України Самовисування

Житняк

Юрій

Миколайович

року народження інженер будівельник заступник директора Херсонського відкритого

акціонерного товариства Херсонобленергоресурси проживає в м Херсоні член Партії М і

жрегіональний блок реформ Висунуто виборчим блоком партій СЛОн Соціально

ЛіберальнеОб єднання

Лазник

Петро

Іванович

року народження вчений агроном голова Херсонського обласного комітету профспілки

працівників агропромислового комплексу проживає в м Херсоні член Аграрної партії У краї

ни Висунуто Аграрною партією України

Нестерович

Володимир

Миколайович

року народження юрист заступник начальника відділу нагляду за додержанням законо

давства про неповнолітніх Генеральної прокуратури України проживає в м Херсоні безпар

тійний Самовисування

Ніколаєнко

Станіслав

Миколайович

року народження інженер механік педагог політолог соціолог народний депутат Украї

ни проживає в м Херсоні член Соціалістичної партії У країни Висунуто виборчим блоком

Соціалістичної партії України таСелянської партії У країни Заправду занарод заУкраїну

Ткач

Микола

Федосійович

року народження журналіст водій Каховського автотранспортного підприємства№

проживає в м Каховці Херсонської області член Прогресивної соціалістичної партії України

Висунуто Прогресивною соціалістичною партією України

Умен

Микола

Миколайович

року народження інженер механік голова військово патріотичного центру Інтернаціо

наліст проживає в м Херсоні безпартійний Самовисування

Черкаський

Ігор

Борисович

року народження немає професії за освітою голова правління Київського акціонерного

товариства Агробудінвест проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Херсонська область Виборчийокруг№

Баграєв

Микола

Георгійович

року народження інженер будівельник президент закритого акціонерного товариства

Таврійські ігри проживає в м Києві безпартійний Самовисування



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Безугла

Людмила

Яківна

року народження вчитель математики заступник директораЦентру з усиновлення дітей

при М іністерстві освіти України проживає в м Києві член Прогресивної соціалістичної партії

У країни Висунуто Прогресивною соціалістичною партією України

Ващенко

Віталій

Тарасович

року народження інженер хімік економіст заступник голови Чаплинської районної дер

жавної адміністрації Херсонської області проживає в смт Чаплинці Херсонської області без

партійний Висунуто виборчим блоком партій Блок Демократичних партій НЕП

Власенко

Станіслав

Архипович

року народження технік електромеханік голова Херсонської міської спілки ветеранів

Афганістану проживає в м Херсоні член Соціал демократичної партії У країни Висунуто

Соціал демократичною партією України

Глушков

ВалерійСтепанович

року народження інженер механік старший консультант Секретаріату Верховної Ради

України проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Гришин

Юрій

Вікторович

року народження юрист економіст юрисконсульт відділення банку Україна

м Каховка проживає в м Каховці Херсонської області безпартійний Самовисування

Звонарьов

Іван

Іванович

року народження інженер директор спільного підприємства Укрпромтехсервіс

м Дніпродзержинськ проживає в м Дніпродзержинську Дніпропетровської області безпар

тійний Самовисування

Кириченко

Леонід

Петрович

року народження агроном фермер господарства Зоря Каховщини Каховського району

Херсонської області проживає в с Кам янці К аховського району Херсонської області член

Української селянської демократичної партії Висунуто Українською селянською демократич

ною партією

Кузьменко

Анатолій

Дмитрович

року народження юрист завідувач юридичної консультації смт Чаплинка Чаплинського

району Херсонської області проживає в смт Чаплинці Херсонської області член Народного

Руху України Висунуто НароднимРухом України

Кулик

ВалерійПавлович

року народження вчитель редактор обласної держтелерадіокомпанії проживає в

м Херсоні безпартійний Самовисування

Лотарія

Олександр

К алістратович

року народження вчений агроном голова агрофірми Володимирівське

с Володимирівка Скадовського району проживає в с Володимирівці Скадовського району

Херсонської області член Аграрної партії У країни Висунуто Аграрною партією України

Міюцов

Григорій

Степанович

року народження інженер будівельник голова правління відкритого акціонерного това

риства Каховка проживає в м Каховці Херсонської області безпартійний Самовисування

Оробченко

Володимир

Володимирович

року народження вчитель Каховської середньої школи №проживає в м Каховці безпар

тійний Самовисування

Паламарчук

Микола

Петрович

року народження юрист начальник управління Державної автоінспекції М іністерства

внутрішніх справ України Херсонської області проживає в м Херсоні безпартійний Самови

сування

Пікуза

Віктор

Михайлович

року народження інженер електрик економіст начальник дирекції по проектуванню і

будівництву житлових будинків м Скадовська проживає в с Лучі Скадовського району

Херсонської області безпартійний Висунуто виборчим блоком партій ТрудоваУкраїна

Снігач

Андрій

Прокопович

року народження інженер механік народний депутат України проживає в м Києві член

Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною партією України

Чмир

Олександр

Васильович

року народження вчитель української мови помічник начальника відділення Каховсько

го міського військового комісаріату проживає в м Каховці Херсонської області безпартійний

Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Херсонська область Виборчийокруг№

Аверчев

Володимир

Іванович

року народження вчений зоотехнік голова правління акціонерного товариства Ольгів

ське с Ольгівка Бериславського району Херсонської області проживає в с Ольгівці Берис

лавського району Херсонської області член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуніс

тичною партією України

Безуглий

Анатолій

Григорович

року народження викладач економічної географії народний депутат України проживає в

м Новій Каховці Херсонської області член Прогресивної соціалістичної партії України Вису

нуто Прогресивною соціалістичною

партією України

Брек

Петро

Іванович

року народження інженер землевпорядник начальник відділу земельних ресурсів Бери

славського району Херсонської області проживає в м Бериславі Херсонської області безпар

тійний Самовисування

Гейко

Сергій

Олексійович

року народження вчитель історії та права вчитель Новобериславської загальноосвітньої

школи Бериславського району Херсонської області проживає в м Бериславі Херсонської об

ласті безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Гуртовий

Анатолій

Павлович

року народження інженер механік голова профспілкового комітету заводу Електро

маш відкритого акціонерного товариства Південелектромаш проживає в м Новій Каховці

безпартійний Висунуто Партією національно економічного розвитку України

Іванов

Олексій

Степанович

року народження вчений агроном директор агрофірми Прогрес с Тягінка Бериславсь

кого району Херсонської області проживає в м Бериславі Херсонської область безпартійний

Самовисування

Кобцов

Юрій

Олександрович

року народження юрист заступник керуючого Новокаховської філії поштово пенсійного

банку Аваль проживає в м Новій Каховці Херсонської області безпартійний Самовисуван

ня

Кузик

Валентина

Володимірівна

року народження музикознавець теоретик старший науковий співробітник Інституту

мистецтвознавства ім Рильського Національної Академії наук України проживає в м Києві

безпартійна Висунуто виборчим блоком партій Європейський вибір України



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Лисенко

Юрій

Георгійович

року народження агроном економіст колективного сільськогосподарського підприємства

Львівський Бериславського району Херсонської області проживає в с Львово Бериславсь

кого району Херсонської області безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Менше

слів

Литовченко

Віктор

Іванович

року народження інженер механік голова правління колективного сільськогосподарсь

кого підприємства Червонофлотець проживає в с Дудчанах Нововоронцовського району

Херсонської області член Аграрної партії У країни Самовисування

Лопушинський

Іван

Петрович

року народження вчитель начальник управління у справах сім ї та молоді Херсонської

обласної державної адміністрації проживає в м Херсоні член Народного Руху України Вису

нуто Народним Рухом України

Покотило

Любов

Степанівна

року народження інженер механік голова профспілкового комітету відкритого акціонер

ного товариства приладобудівного заводу Сокіл проживає в м Новій Каховці безпартійна

Самовисування

Проценко

Володимир

Якович

року народження інженер залізничного транспорту голова правління молодіжно

житлового комплексу Прометей м Таврійська проживає в м Таврійську Херсонської обла

сті безпартійний Самовисування

Рибальченко

Володимир

Олексійович

року народження інженер електронної техніки директор товариства з обмеженою відпо

відальністю Дніпровська фондова компанія проживає в м Херсоні член Соціал

демократичної партії України об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України

об єднаною

Сагайдак

Олег

Юрійович

року народження художник викладач живопису малюнку та композиції у Новокаховсь

кій школі мистецтв проживає в м Новій Каховці Херсонської області безпартійний Самови

сування

Тарнавська

Світлана

Насонівна

року народження вчитель голова комітету інформації Херсонської обласної державної

адміністрації проживає в м Новій Каховці безпартійна Висунуто виборчим блоком партій

ТрудоваУкраїна

Тимофєєв

Зіновій

Михайлович

року народження вчений агроном головаВисокопільської районної організації фермерів

Таврія проживає в с Новомиколаївці Високопільського району Херсонської області член

Аграрної партії У країни Висунуто Аграрною партією України

Фіалковський

Володимир

Олександрович

року народження радіофізик директор товариства з обмеженою відповідальністю ТОП

Сервіс проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Чернишєв

Анаталій

Іванович

року народження інженер директор Новокаховської філії фірми Нафтоімпекс прожи

ває в м Новій Каховці Херсонської області безпартійний Самовисування

Хмельницька область Виборчийокруг№

Бірюк

Лев

Васильович

року народження викладач фізичної культури і спорту головаХмельницької обласної органі

зації НародногоРуху України проживає в м Хмельницькому член НародногоРуху України Вису

нутоНароднимРухомУкраїни

Войтов

Анатолій

Петрович

року народження військовий інженер представник Національного координаційного

центру у Хмельницькій та Чернівецькій області при Кабінеті М іністрів України проживає в

м Хмельницькому безпартійний Самовисування

Говорецький

Болеслав

Броніславович

року народження журналіст юрист правознавець головаХмельницького обласного територіа

льного відділення Антимонопольного комітету України проживає в м Хмельницькому безпартій

ний ВисунутоПартією Реформи і порядок

Жураківська

Ольга

Томівна

року народження інженер економіст заступник начальникаХмельницького територіаль

ного управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку проживає в

м Хмельницькому безпартійна Самовисування

Заєць

Олександр

Григорович

року народження військовий інженер полковник запасу проживає в м Хмельницькому

член Ліберальної партії У країни Висунуто Ліберальною партією України

К абачинська

Світлана

Іллівна

року народження журналіст редактор газети Проскурів Хмельницької міської ради

проживає в м Хмельницькому безпартійна Самовисування

Корнійчук

Ігор

Володимирович

року народження технік технолог начальник Хмельницького міського комплексу соціа

льної реабілітації та побутового обслуговування одиноких пенсіонерів та інвалідів проживає в

м Хмельницькому член Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною партією

України

Меркулов

Анатолій

Володимирович

року народження інженер механік директор Хмельницької філії фондової біржі прожи

ває в м Хмельницькому безпартійний Самовисування

Науменко

МиколаВікторович

року народження військовослужбовець пенсіонер проживає в м Хмельницькому безпа

ртійний Самовисування

Павловський

МихайлоАнтонович

року народження інженер механік народний депутат України проживає в м Києві член

Української Республіканської партії Самовисування

Рєзніков

Юрій

Олександрович

року народження технік технолог заступник голови Хмельницького обласного товарист

ва охорони природи проживає в м Хмельницькому член Всеукраїнського об єднання Грома

да Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Рижий

Едуард

Тадейович

року народження радіоінженер провідний інженер дослідно конструкторського бюро

Хмельницького радіотехнічного заводу проживає в м Хмельницькому безпартійний Самови

сування

Рудик

Іван

Леонтійович

року народження вчений агроном народний депутат України проживає в

м Хмельницькому член Демократичної партії України Висунуто виборчим блоком партій

Блок Демократичних партій НЕП



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Сабій

Ігор

Михайлович

року народження студент Подільської державної аграрно технічної академії голова

Кам янець Подільської міської організації Соціал національної партії У країни проживає в

м Кам янець Подільському Хмельницької області член Соціал національної партії У країни

Висунуто виборчим блоком партій Меншеслів

Савицький

Володимир

Федорович

року народження інженер механік директор колективного підприємства Журавлик

Хмельницького міського товариства інвалідів проживає в м Хмельницькому член Християн

сько демократичної партії України Висунуто Християнсько демократичною партією України

Тарасов

Володимир

Володимирович

року народження радіоінженер начальник відділу Хмельницького радіотехнічного заво

ду проживає в м Хмельницькому член Соціалістичної партії України Висунуто Соціалістич

ною партією України

Ткачук

АнатолійФедорович

року народження радіоінженер юрист голова інституту громадянського суспільства

проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Чабанов

Валерій

Тимофійович

року народження інженер директор Хмельницького виробничого комбінату товариства

сприяння обороні України проживає в м Хмельницькому безпартійний Самовисування

Шелелюєв

Володимир

Вячеславович

року народження вчитель історії суспільствознавства права директор Хмельницької

філії товариства з обмеженою відповідальністю Всеукраїнська реєстраційна компанія

КОРТА проживає в м Хмельницькому член Партії Зелених України Висунуто Партією

Зелених України

Янчук

Микола

Андрійович

року народження лікар хірург завідувач проктологічним відділенням Хмельницької

обласної лікарні проживає в м Хмельницький член Конгресу Українських Націоналістів

Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Хмельницька область Виборчийокруг№

Бодров

Андрій

Володимирович

року народження викладач соціально політичних дисциплін заступник командира з

виховної роботи військової частини А проживає в м Хмельницькому член Християнсь

ко демократичної партії України Висунуто Християнсько демократичною партією України

Борейчук

Володимир

Іванович

року народження інженер технолог заступник голови Хмельницької обласної організації

К онгресу Українських націоналістів проживає в м Хмельницький член Конгресу Українсь

ких Націоналістів Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Бортник

Володимир

Федорович

року народження інженер механік народний депутат України головаправління Держав

ного концерну Украгротехсервіс проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Волинець

Анатолій

Дмитрович

року народження зооінженер начальник державної інспекції екологічної безпеки у Воло

чиському районі Хмельницької області проживає в м Волочиську Хмельницької області член

Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною партією України

Зозуля

Микола

Дмитрович

року народження лікар математик біофізик доцент Київського національного універси

тету ім Т Г Ш евченка проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Клюс

Ігор

Петрович

року народження викладач фізики доцент кафедри фізики і електротехніки Технологіч

ного університету Поділля проживає в м Хмельницькому член Народного Руху України

Висунуто Народним Рухом України

Кобера

Володимир

Васильович

року народження інженер механік головаправління акціонерного товариства Сільгосп

техніка смт Теофіополь Хмельницької область проживає в смт Теофіополі Хмельницької

області член Соціалістичної партії У країни Висунуто Соціалістичною партією України

Побережний

Анатолій

Іванович

року народження лікар педіатр директор приватного підприємства Ірина м Ізяслав

Хмельницької області проживає в м Ізяславі Хмельницької області безпартійний Самовису

вання

Сеньков

Василь

Васильович

року народження агроном голова фермерського об єднання Хлібодар проживає в

с Видаві Волочинського району Хмельницької області член

Аграрної партії У країни Самовисування

Столяр

Олександр

Миколайович

року народження педагог психолог виконавчий директор приватного підприємства Ок

та інформ м Хмельницький проживає в м Хмельницькому член Партії Зелених України

Висунуто Партією Зелених України

Стрільчук

Володимир

Андрійович

року народження юрист старший оперуповноважений відділу боротьби з корупцією та

організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області

проживає в м Хмельницькому безпартійний Самовисування

Фреюк

ВасильЄвгенович

року народження юрист міжнародник виконавчий директор фірми Ілта

дистрибюторс м Київ проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Хабаль

Микола

Йосипович

року народження лікар терапевт лікар терапевт Наркевицької міської лікарні проживає

в смт Наркевичі Волочиського району Хмельницької області безпартійний Самовисування

Шуляк

Василь

Корнійович

року народження економіст голова Теофіпольської районної державної адміністрації

Хмельницької області проживає в смт Новоставці Теофіпольського району Хмельницької

області безпартійний Самовисування

Юзина

Володимир

Степанович

року народження вчений агроном голова колективного сільськогосподарського госпо

дарства Зоря с Васьківці І зяславського району Хмельницької області проживає в

с Клубівці І зяславського району Хмельницької області безпартійний Самовисування

Яцков

Борис

Олександрович

року народження інженер директор товариства з обмеженою відповідальністю Глорія

м Ізяслав проживає в м Ізяславі Хмельницької області безпартійний Самовисування

Гуменюк

Олександр

Михайлович

року народження інженер механік голова колективного сільськогосподарського підпри

ємства Зоря с Писарівка проживає в с Писарівці Волочинського району Хмельницької

області безпартійний Самовисування

Федоров

Іван

Іванович

року народження викладач історії та суспільствознавства заступник міського голови

м Хмельницький проживає в м Хмельницькому член Республіканської Християнської партії

Висунуто Республіканською Християнською партією



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Хмельницька область Виборчийокруг№

Василашко

Михайло

Федорович

року народження журналіст власний кореспондент газети Голос України по Хмельни

цькій і Тернопільській областях проживає в м Хмельницькому безпартійний Висунуто Рес

публіканською Християнською партією

Довгалюк

Василь

Іванович

року народження старший економіст фінансист завідувач відділом фінансів Староси

нявської районної державної адміністрації Хмельницької області проживає в с Пасічному

Старосинявського району Хмельницької області безпартійний Самовисування

Дячок

Владислав

Никифорович

року народження інженер механік головний інженер приватного підприємства Крона

проживає в м Кам янець Подільському Хмельницької області безпартійний Самовисування

Зубчевський

Анатолій

Іванович

року народження журналіст завідуючий відділом газети Наш час проживає в м Києві

член Української селянської демократичної партії Висунуто Українською селянською демок

ратичною партією

Ляшевський

Іван

Васильович

року народження економіст заступник директора звірогосподарства Черкаської облспо

живспілки проживає в м Черкасах член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом

України

Мельник

Михайло Іванович

року народження юрист адвокат в Деражнянському районі проживає в м Деражня Хме

льницької області безпартійний Самовисування

Нетяга

Володимир

Пилипович

року народження економіст бухгалтер директор приватного виробничо комерційного

підприємства Іліада проживає в м Хмельницькому безпартійний Самовисування

Остафійчук

Василь

Іванович

року народження журналіст економіст президент Хмельницької агропромислової фірми

Верес проживає в м Хмельницькому безпартійний Самовисування

Папуга

Олександр

Дмитрович

року народження інженер механік економіст головний ревізор інспектор державної

податкової адміністрації Старосинявського району Хмельницької області проживає в

смт Старій Синяві Хмельницької області член Української партії справедливості Висунуто

Українською партією справедливості

Стаднік

Володимир

Станіславович

року народження інженер механік директор Віньковецької дитячо юнацької спортивної

школи проживає в смт Віньківцях Хмельницької області член Ліберальної партії України

Висунуто Ліберальною партією України

Теленько

Богдан

Петрович

року народження журналіст радник голови Хмельницької міської ради проживає в

м Деражні Хмельницької області член Української Республіканської партії Висунуто вибор

чим блоком партій Національний фронт

Фридинський

Микола

Євстафійович

року народження водій директор фірми Герат проживає в м Деражні Хмельницької

області член Християнсько демократичної партії У країни Висунуто Християнсько

демократичною партією України

Хворостюк

Іван

Олександрович

року народження прес секретар член обласної ради Хмельницького Братства Андрія

Первозванного проживає в м Хмельницькому безпартійний Самовисування

Чиж

Іван

Сергійович

року народження журналіст політолог народний депутат України проживає в м Києві

член Соціалістичної партії У країни Висунуто Соціалістичною партією України

Шабага

Михайло

Михайлович

року народження інженер механік головаправління відкритого акціонерного товариства

Деражнянський цукровий завод проживає в м Деражні Хмельницької області член Всеук

раїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським обєднанням Громада

Янцаловський

Олександр

Йосипович

року народження лікар уролог економіст головний лікар Деражнянської центральної ра

йонної лікарні проживає в м Деражні Хмельницької області член Народно демократичної партії

ВисунутоНародно демократичною партією

Заржицький

Віктор

Гаврилович

року народження журналіст редактор районної газети Вісник Деражнянщини прожи

ває в м Деражні Хмельницької області член Соціалістичної партії України Самовисування

Лукашук

Олег

Григорович

року народження інженер будівельник виконуючий директор приватного виробничо

будівельного підприємства Явір Транс проживає в м Хмельницькому безпартійний Само

висування

Радомський

Віктор

Станіславович

року народження вчений агроном заступник голови Хмельницької районної державної

адміністрації начальник районного управління сільського господарства та продовольства

проживає в м Хмельницькому член Аграрної партії У країни Висунуто Аграрною партією

України

Хмельницька область Виборчийокруг№

Капусняк

Петро

К арпович

року народження ветеринарний лікар голова Новоушицького районного комітету проф

спілки працівників агропромислового комплексу проживає в м Новій Ушиці Хмельницької

області член Республіканської Християнської партії Висунуто Республіканською Християн

ською партією

Кобля

Михайло

Миколайович

року народження вчитель російської мови та літератури голова правління відкритого

акціонерного товариства Городоцьке верстатобудівне об єднання ГОВЕР проживає в

м Хмельницькому безпартійний Самовисування

Куровський

Володимир

Віталійович

року народження студент курсу Подільської державної аграрно технічної академії

проживає в м Кам янець Подільському член Соціал національної партії У країни Висунуто

виборчим блоком партій Меншеслів

Лазаркевич

Едуард

Сергійович

року народження інженер відповідальний секретар начальник відділу обласної ради

колективних сільськогосподарських підприємств проживає в м Хмельницькому член Аграр

ної партії У країни Самовисування



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Матвіюк

К узьма

Іванович

року народження інженер механік провідний спеціаліст відділу розвитку фермерських

підсобних сільських господарств і підприємств управління сільського господарства та продо

вольства Хмельницької обласної державної адміністрації проживає в с Пирогівцях Хмельни

цького району Хмельницької області безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Наці

ональний фронт

Мусій

МирославЯрославович

року народження лікар заступник директора київського підприємства Навігатор про

живає в м Києві безпартійний Самовисування

Омельчук

К остянтин

Миколайович

року народження лікар епідеміолог завідувач епідеміологічного відділу Городоцької

районної санепідемстанції співголова Хмельницької організації Народного Руху України

проживає в м Городку Хмельницької області член Народного Руху України Висунуто Народ

ним Рухом України

Павлунишен

Анатолій

Федорович

року народження економіст голова колгоспу ім Коробчука с Ружа проживає в

с Почапенці Чемеровецького району Хмельницької області безпартійний Самовисування

Прокопчук

Віктор

Степанович

року народження вчитель історії російської мови та літератури завідувач відділу освіти

Дунаєвецької районної державної адміністрації проживає в м Дунаєвцях Хмельницької облас

ті безпартійний Самовисування

Свято

Василь

Петрович

року народження фізик народний депутат України заступник голови Комітету Верхов

ної Ради України з питань ядерної політики та ядерної безпеки проживає в м Києві безпар

тійний Самовисування

Сорочук

Анатолій

Михайлович

року народження економіст керівник малого підприємства Сорочук і партнери про

живає в с Білій Чемеровського району Хмельницької області безпартійний Самовисування

Співачук

Володимир

Леонідович

року народження історик завідуючий кафедри економічної теорії Технологічного універ

ситету Поділля проживає в м Хмельницький член Соціалістичної партії У країни Висунуто

Соціалістичною партією України

Стецюк

Анатолій

Іванович

року народження лікар завідувач травматологічним відділенням Чемеровецької центра

льної лікарні проживає в смт Чемерівцях Хмельницької області безпартійний Самовисування

Хоптинець

Володимир

Михайлович

року народження інженер лісового господарства головний лісничий державного лісогос

подарського об єднання Хмельницькліс проживає в м Хмельницьку безпартійний Самови

сування

Чиж

Валерій

Іванович

року народження журналіст політолог редактор Хмельницької обласної державної теле

радіокомпанії проживає в м Хмельницьку член Християнсько демократичної партії України

Висунуто Християнсько демократичною

партією України

Чікал

АдамВасильович

року народження військовослужбовець народний депутат України проживає в м Києві

безпартійний Самовисування

Шкрупська

Ольга

Олександрівна

року народження немає професії за освітою помічник консультант народного депутата

України проживає в м Городку Хмельницької області член Комуністичної партії У країни

Самовисування

Ярославський

Станіслав

Михайлович

року народження агроном голова колгоспу ім Петровського с Голенищево Чемеровець

кого району проживає в с Романівці Чемеровецького району Хмельницької області член Ко

муністичної партії України Самовисування

Васильчук

Микола

Парфенович

року народження бухгалтер економіст головаправління Хмельницької обласної спожив

спілки проживає в м Хмельницьку безпартійний Трудовий колектив

Хмельницька область Виборчийокруг№

Боровський

Валентин

Анатолійович

року народження токар токар відкритого акціонерного товариства Автоагрегат

м Кам янець Подільського проживає в м Кам янець Подільському Хмельницької області

безпартійний Самовисування

Бубякін

Олександр

Олександрович

року народження менеджер директор малого підприємства Рома м Кам янець

Подільський проживає в м Кам янець Подільському безпартійний Самовисування

Гаврилюк

Петро

Дмитрович

року народження хореограф викладач хореографічних дисциплін К ам янець

Подільського училища культури проживає в м Кам янець Подільському член Республікансь

кої Християнської партії Висунуто Республіканською Християнською партією

Гищук

Василь

Петрович

року народження вчений зоотехнік завідувач кафедри загальної біології та екології

К ам янець Подільської державної аграрно технічної академії проживає в м Кам янець

Подільському Хмельницької області член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто

Всеукраїнським об єднанням Громада

Гончарук

Володимир

Якович

року народження вчений агроном заступник М іністра агропромислового комплексу

України голова Державного комітету садово виноградної промисловості У країни проживає в

м Києві член Аграрної партії У країни Висунуто Аграрною партією України

Дьяконов

Леонід

Олексійович

року народження інженер механік генеральний директор відкритого акціонерного това

риства Кам янець Подільський електоромеханічний завод проживає в м Кам янець

Подільському Хмельницької області безпартійний Самовисування

Земськов

Ігор

Володимирович

року народження інженер радіофізик директор об єднання підприємств Подільське

регіональне агентство економічного розвитку проживає в м Кам янці Подільському Хмель

ницької області член Партії М іжрегіональний блок реформ Висунуто виборчим блоком

партій СЛОн Соціально ЛіберальнеОб єднання

Козак

Іван

Йосипович

року народження викладач філософії доцент філософії Камянець Подільського державного

педагогічного університету проживає в м Камянець Подільському Хмельницької області безпар

тійний Самовисування

Кочубей

Павло

Петрович

року народження немає професії за освітою директор приватного малого підприємства

Анкор м Хмельницький проживає в м Хмельницькому член Української Республіканської

партії Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Кушніров

Микола

Олександрович

року народження соціолог секретар політичної ради Соціалістичної партії України про

живає в м Києві член Соціалістичної партії України Висунуто Соціалістичною партією Укра

їни

Лисий

Ігор

Васильович

року народження інженер технолог харчового виробництва директор Кам янець

Подільського заводу Український кристал проживає в м Кам янець Подільському Хмель

ницької області член Народно демократичної партії Самовисування

Радецький

Євген

Вікторович

року народження інженер механік кореспондент Хмельницького обласного тижневика

Час проживає в смт Новій Ушиці Хмельницької області член Ліберальної партії У країни

Висунуто Ліберальною партією України

Танасов

Сергій

Іванович

року народження технік технолог заступник генерального директора закритого акціоне

рного товариства Подільський цемент проживає в м Кам янець Подільському Хмельниць

кої області член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністичною партією України

Федоров

Олег

Анатолійович

року народження вчитель історії та права сільський голова Зіньковецької сільської гро

мади проживає в с Зіньківцях Кам янець Подільського району Кам янець Подільської облас

ті безпартійний Самовисування

Яблонський

Валентин

Андрійович

року народження ветеринарний лікар народний депутат України голова підкомітету з

науки постійного Комітету з науки та освіти Верховної Ради України проживає в

м Кам янець Подільському член Народного Руху України Самовисування

Лисий

Василь

Васильович

року народження лікар педіатр головний лікар Хмельницької міської дитячої лікарні

проживає в м Хмельницькому безпартійний Висунуто Християнсько демократичною парті

єю України

Солоп

Віктор

Іванович

року народження вчитель історії і суспільствознавства інженер державного історико

архітектурного заповідника м Кам янець Подільського проживає в м Кам янець

Подільському член Соціал національної партії У країни Висунуто виборчим блоком партій

Меншеслів

Хмельницька область Виборчийокруг№

Береза

Андрій

Володимирович

року народження юрист правознавець тимчасово не працює проживає в м Києві безпа

ртійний Самовисування

Буряк

Сергій

Васильович

року народження економіст народний депутат України проживає в м Києві безпартій

ний Самовисування

Войтко

Анатолій

Григорович

року народження інженер механік тимчасово непрацює проживає в м Нетішині Хмель

ницької області безпартійний Самовисування

Колос

Михайло Іванович

року народження юрист приватний адвокат проживає в м Ш епетівці Хмельницької

області безпартійний Самовисування

Косовський

Микола

Адамович

року народження інженер шляхів сполучення з експлуатації залізниць директор Ш епе

тівського переробного комплексу акціонерного товариства закритого типу Інтер контакт

проживає в м Ш епетівці Хмельницької області безпартійний Висунуто Партією Реформи і

порядок

Костюк

Віктор

Леонтійович

року народження юрист головний науковий консультант науково експертного управлін

ня Секретаріату Верховної Ради України проживає в с Кривині Славутського району безпар

тійний Самовисування

Крижанівський

Віктор

Дмитрович

року народження інженер будівельник заступник генерального директора спільного

підприємства Укр Ямал Імпекс проживає в м Черкасах член Народного Руху України

Самовисування

Моргун

ВікторТрохимович

року народження військовий інженер тимчасово не працює проживає в м Ш епетівці

Хмельницької області безпартійний Самовисування

Нагулко

Тарас

Дмитрович

року народження лікар лікар Залізничної лікарні м Ш епетівки проживає в м Ш епетівці

Хмельницької область член Конгресу Українських Націоналістів Висунуто виборчим блоком

партій Національний фронт

Поліщук

Олександр

Антонович

року народження юрист заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів

спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю прокуратури Хмельни

цької області проживає в м Хмельницькому безпартійний Висунуто Всеукраїнським

об єднанням Громада

Попелюшко

ВасильОлександрович

року народження юрист правознавець адвокат м Ш епетівка проживає в м Ш епетівці

Хмельницької області безпартійний Самовисування

Рибицький

Леонтій

Іванович

року народження інженер електромеханік заступник директора Славутського заводу

залізобетонних конструкцій проживає в м Славуті Хмельницької області безпартійний Са

мовисування

Сташевський

Геннадій

Миронович

року народження викладач начальник Ш епетівських міських курсів цивільної оборони

проживає в м Ш епетівці Хмельницької області член

Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною партією України

Тараторін

Юрій

Михайлович

року народження військовий інженер юрист економіст генеральний директор Українсь

кого центру сертифікатних аукціонів проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Філінюк

Володимир

Романович

року народження інженер економіст директор відкритого акціонерного товариства

Славутсько Полянська паперова фабрика проживає в м Славуті Хмельницької області

безпартійний Самовисування

Чмир

Анатолій

Миколайович

року народження інженер механік голова правління спілки селян Перемога с Велика

Медведівка проживає в с Великій Медведівці Ш епетівського району Хмельницької області

безпартійний Самовисування

Панишко

Юрій

Митрофанович

року народження лікар хірург доцент кафедри фізіології Львівського державного інсти

туту фізичної культури проживає в м Львові член Народного Руху України Висунуто На

родним Рухом України



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Хмельницька область Виборчийокруг№

Богомол

Анатолій

Ананійович

року народження викладач історії та суспільствознавства юрисконсульт закритого акці

онерного товариства Полонненафтопродукт проживає в м Полонному Хмельницької облас

ті безпартійний Самовисування

Бондарчук

Олег

Олександрович

року народження історик президент земляцтва Хмельниччина м Київ перший заступ

ник Голови Всеукраїнської партії трудящих проживає в м Києві член Всеукраїнської партії

трудящих Висунуто Всеукраїнською партією трудящих

Борейчук

Микола

Іванович

року народження інженер механік заступник голови Хмельницького регіонального від

ділення Державного інноваційногофонду проживає в м Хмельницькому член Конгресу Укра

їнських Націоналістів Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Бохонок

Микола

Юхимович

року народження інженер механік генеральний директор Красилівського агрегатного

заводу Хмельницької області проживає в м Хмельницькому член Всеукраїнського об єднання

Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Ільчук

Валерій

Михайлович

року народження інженер механік директор акціонерного товариства закритого типу

Старокостянтинівський хлібозавод проживає в м Старокостянтинові Хмельницької облас

ті безпартійний Висунуто

Християнсько демократичною партією України

Ковальський

Володимир

Миколайович

року народження інженер будівельник головаправління закритого

акціонерного товариства пересувної механізованої колони № проживає в

м Старокостянтинові безпартійний Висунуто Партією Зелених України

Ковальчук

Анатолій

Семенович

року народження інженер механік заступник голови правління державного концерну

Украгротехсервіс проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Кутейнікова

Людмила

Гаврилівна

року народження вчитель вчитель історії Старокостянтинівської загальноосвітньої шко

ли № Хмельницької області проживає в м Старокостянтинові Хмельницької області безпар

тійна Самовисування

Лактіонов

Олександр

Дмитрович

року народження бухгалтер економіст Старокостянтинівський міський голова прожи

ває в м Старокостянтинові Хмельницької області член Народного Руху України Висунуто

Народним Рухом України

Марценюк

Валерій

Васильович

року народження економіст начальник відділення Державного казначейства у

м Хмельницькому проживає в м Хмельницькому безпартійний Висунуто Партією Реформи

і порядок

Нечипорук

Володимир

Павлович

року народження юрист генеральний директор товариства з обмеженою відповідальніс

тю ОКТАН МОТОРС ЛТД проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Обушок

Іван

Степанович

року народження інженер механік прийомоздавальник Красилівського цукрового заводу

Хмельницької області проживає в м Красилові Хмельницької області безпартійний Самови

сування

Русін

Анатолій

Артемович

року народження інженер механік голова правління колективного сільськогосподарсь

кого підприємства Поділля проживає в м Старокостянтинові Хмельницької області член

Соціалістичної партії України Висунуто Соціалістичною партією України

Семенчук

Віктор

Михайлович

року народження викладач математики народний депутат України проживає в

с Сахнівці Старокостянтинівського району Хмельницької області член Аграрної партії Украї

ни Висунуто Аграрною партією України

Смачило

Орися

Мирославівна

року народження лікар лікар терапевт Красилівської центральної районної лікарні Хме

льницької області проживає в с Чепелівці К расилівського району Хмельницької області без

партійна Самовисування

Атаманчук

Володимир

Васильович

року народження інженер механік генеральний директор авіаційного науково

виробничого підприємства Аеротранс сервіс проживає в м Києві безпартійний Самовису

вання

Черкаська область Виборчийокруг№

Березовий

Микола

Іванович

року народження вчений агроном голова правління акціонерного агропромислового

товариства Лебідь м Корсунь Ш евченківский проживає в м Корсунь Ш евченківському

Черкаської області член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським

об єднанням Громада

Близнюк

Олекса

Олексович

року народження художник оформлювач керівник народної самодіяльної студії образот

ворчого мистецтва Ш евченків край м Городище проживає в м Городищі Черкаської області

член Української Республіканської партії Висунуто виборчим блоком партій Національний

фронт

Богун

Віктор

Павлович

року народження викладач історії та права старший викладач кафедри цивільного права

та правових засад підприємництва юридичного факультету Дніпропетровського державного

університету проживає в м Дніпропетровську безпартійний Самовисування

Гончаренко

Валерій

Михайлович

року народження журналіст політичний оглядач загальнодержавного щотижневика За

кон і бізнес головний редактор журналу Учитель проживає в м Києві член Демократичної

партії У країни Висунуто Демократичною партією України

Гордієнко

Микола

Якович

року народження вчитель історії та права директор приватного сільськогосподарського

підприємства Спецагротехсервіс проживає в м Миколаєві член Прогресивної соціалістич

ної партії У країни Висунуто Прогресивною соціалістичною партією України

Гусятинський

Микола

Володимирович

року народження інженер технолог генеральний директор Українського агроторгового

дому Колос м Київ проживає в смт Бучі Київської області безпартійний Самовисування

Дяченко

Леонід

Якович

року народження інженер електромеханік завідувач сектором лабораторії технічних

засобів зернопереробних виробництв Київського НДІ хлібопродуктів проживає в м Київ член

Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Євич

Петро

Петрович

року народження вчений агроном голова правління акціонерного товариства Агрорось

інвест проживає в м Корсунь Ш евченківському Черкаської області член Народно

демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією

Іваненко

Анатолій

Андрійович

року народження вчитель історії і правазагальноосвітньої школи

І І І І ступеня № м Корсунь Ш евченківський Черкаської області проживає в м Корсунь

Ш евченківський Черкаської області член Соціал демократичної партії У країни Висунуто

Соціал демократичною партією України

Нікітін

ДмитроСергійович

року народження інженер командир дивізіону військової частини м Черкаси

проживає в м Черкасах безпартійний Самовисування

Охремчук

Сергій

Володимирович

року народження юрист прокурор Лисянського району проживає в смт Лисянці Черка

ської області безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Партія праці та Ліберальна

партія РАЗОМ

Павленко

Сергій

Григорович

року народження інженер механік харчових виробництв директор товариства з обмеженою

відповідальністю Реал груп проживає в м Ватутіні Черкаської області член Партії Зелених

України ВисунутоПартією Зелених України

Пачковський

Сергій

Іванович

року народження викладач фізичної культури голова правління об єднаної ради цукро

виків татрейдерів України м Київ проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Салжаніцин

Андрій

Володимирович

року народження інженер економіст заступник голови Правління Акціонерного комер

ційного банку розвитку малого та середнього бізнесу Антарес м Київ проживає в м Києві

член Соціал демократичної партії У країни об єднаної Висунуто Соціал демократичною

партією України об єднаною

Тимошенко

Ігор

Вікторович

року народження агроном плодоовочівник пасічник сільськогосподарських підприємств

Прогрес с Ксаверове Городищенського району проживає в м ГородищеЧеркаської області

безпартійний Самовисування

Ткаченко

Олександр

Миколайович

року народження вчений агроном Перший заступник Голови Верховної Ради України

проживає в м Києві член Селянської партії У країни Висунуто виборчим блоком Соціалістич

ної партії У країни таСелянської партії У країни Заправду занарод заУкраїну

Височенко

Василь

Миколайович

року народження товарознавець пенсіонер проживає в м Корсунь Ш евченківському

Черкаської області член Комуністичної партії України Самовисування

Ткаченко

Анатолій

Платонович

року народження гірничий інженер технолог декан фінансово економічного факультету

Черкаського інженерно технологічного інституту проживає в м Черкасах безпартійний Са

мовисування

Черкаська область Виборчийокруг№

Герасименко

Микола

Миколайович

року народження інженер металург віце президент Черкаської газової компанії про

живає в м Черкасах безпартійний Самовисування

Губчик

Валентин

Іванович

року народження інженер електромеханік перший заступник генерального директора

відкритого акціонерного товариства Дніпроспецгідроенергомонтаж м Канів проживає в

м Каневі безпартійний Самовисування

Денисенко

Володимир

Васильович

року народження юрист правознавець заступник Голови Верховного суду України голо

вавійськової колегії проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Діхтяренко

Григорій

Юхимович

року народження вчений агроном народний депутат України проживає в м Золотоноші

Черкаської області безпартійний Самовисування

Душейко

Петро

Григорович

року народження математик народний депутат України проживає в с Васютинцях Чор

нобаївського району Черкаської області член Аграрної партії У країни Висунуто Аграрною

партією України

Єресько

Ігор

Геннадійович

року народження економіст викладач політекономії завідувач кафедри фінансів Черка

ського інженерно технологічного інституту проживає в м Черкасах член Всеукраїнського

об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Кир яченко

Сергій

Петрович

року народження ветеринарний лікар менеджер голова правління відкритого акціонер

ного товариства Русь проживає в с Гельмязеві Золотоніського району Черкаської області

безпартійний Висунуто Ліберальною партією України

Купавцев

Віктор

Петрович

року народження інженер радіоелектронник президент товариства з обмеженою відпові

дальністю спільного підприємства РТС проживає в м Черкасах член Народно

демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією

Лисун

Дмитро

Олександрович

року народження інженер електромеханік голова колективного сільськогосподарського

підприємства Плешканівське проживає в с Плешкані Золотоніського району Черкаської

область безпартійний Самовисування

Молодик

Микола

Володимирович

року народження інженер механік заступник директора з наукової роботи Інституту

механізації та електрифікації сільського господарства Української академії аграрних наук

проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Наконечний

Микола

Леонідович

року народження інженер механік начальник відділу технічного контролю відкритого

акціонерного товариства ЗолотоніськеРТП проживає в м Золотоноші безпартійний Само

висування

Немировський

Олег

Анатолійович

року народження інженер шляхів сполучення генеральний директор компанії Бруклін

Київ ЛТД проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Ракшанов

Володимир

Борисович

року народження журналіст письменник член Черкаської обласної організації Спілки

письменників України проживає в м Черкасах член Республіканської Християнської партії

Висунуто Республіканською Християнською партією



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Сорока

Анатолій

Іванович

року народження інженер з експлуатації радіотехнічних засобів радник референт голови

підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань оборони і державної безпеки офіцер

виховної роботи військової частини А м Золотоноша проживає в м Черкасах безпартій

ний Самовисування

Терещук

Сергій

Миколайович

року народження вчений агроном голова правління акціонерного товариства Маіс

проживає в м Черкасах безпартійний Самовисування

Федоренко

Сергій

Миколайович

року народження референт перекладач голова ради директорів закритого акціонерного

товариства Укррос голова спостережної ради відкритого акціонерного товариства Пальмі

рацукор проживає в м Київ безпартійний Самовисування

Харченко

Григорій

Іванович

року народження судокорпусник водолаз робітник відкритого акціонерного товариства

Золотоноша агропостач проживає в м Золотоноші член Української Національної Асамб

леї Висунуто Українською Національною Асамблеєю

Харченко

Микола

Сергійович

року народження немає професії за освітою лінійний контролер відкритого акціонерного

товариства Драбівське автопідприємство член Спілки журналістів України проживає

в смт Драбові Черкаської області член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом

України

Шелудякова

Лариса

Вікторівна

року народження вчитель початкових класів бухгалтер товариства з обмеженою відпові

дальністю Дюна проживає в м Черкасах член Прогресивної соціалістичної партії У країни

Висунуто Прогресивною соціалістичною партією України

Юхимець

Ольга

Федорівна

року народження вчитель історії та суспільствознавства вчитель Золотоніської загально

освітньої школи № проживає в м Золотоноші Черкаської області член Комуністичної партії

У країни Висунуто Комуністичною партією України

Чабан

Микола

Григорович

року народження вчений агроном директор Драбівського хлібоприймального підприєм

ства проживає в с Драбові Драбівського району Черкаської області член Партії Зелених

України Висунуто Партією Зелених України

Черкаська область Виборчийокруг№

Васюра

Іван

Іванович

року народження викладач історії народний депутат України проживає в м Києві член

Аграрної партії У країни Висунуто Аграрною партією України

Котькало

Олександр

Борисович

року народження економіст політолог Смілянський міський голова голова виконавчого

комітету м Сміла проживає в м Смілі Черкаської області безпартійний Висунуто Соціаліс

тичною партією України

Легоняк

Богдан

Васильович

року народження інженер лісового господарства завідувач філіалом Холодний Яр

національного історико культурного заповідника Чигирин проживає в с Медведівці Черка

ської області член Всеукраїнського політичного об єднання Державна самостійність України

Висунуто виборчим блоком партій Меншеслів

Матасов

Рев

Олександрович

року народження інженер електрик начальник відділення Система науково

виробничого підприємства Ротор м Черкаси проживає в м Черкасах член Прогресивної

соціалістичної партії У країни Висунуто

Прогресивною соціалістичною партією України

Нестеренко

Петро

Миколайович

року народження електромеханік зв язку голова фермерського господарства Нагваль

с Каленики проживає в с Калениках Золотоніського району Черкаської області член Україн

ської селянської демократичної партії Висунуто Українською селянською демократичною

партією

Овчаренко

Іван

Іванович

року народження юрист помічник прокурора Кам янського району Черкаської області

проживає в м Кам янці безпартійний Самовисування

Підгорний

Петро

Васильович

року народження економіст голова колгоспу Червоний Жовтень с Плескачівка Смі

лянського району проживає в с Ш евченко Смілянського району Черкаської області член

Комуністичної партії України Самовисування

Подобєдов

Сергій

Миколайович

року народження налагоджувальник диспетчерських систем президент товариства з

обмеженою відповідальністю Концерн нафтоенерго проживає в м Черкасах безпартійний

Самовисування

Полтавець

Василь

Іванович

року народження вчитель історії генеральний директор Національного історико

культурного заповідника Чигирин проживає в м Чигирині Черкаської області член Всеук

раїнського об єднання Громада Висунуто

Всеукраїнським об єднанням Громада

Пономаренко

Борис

Йосипович

року народження інженер електрик народний депутат України проживає в м Києві

безпартійний Самовисування

Шикіда

Володимир

Петрович

року народження лікар хірург заступник головного лікаря Кам янської центральної

районної лікарні проживає в м Кам янці Черкаської області член Партії Зелених України

Висунуто Партією Зелених України

Шиманська К емере

Наталія

Василівна

року народження інженер радіофізик виконавчий директор Асоціації демократичного

розвитку та самоврядування України проживає в м Києві член Народного Руху України

Висунуто Народним Рухом України

Черкаська область Виборчийокруг№

Бойко

Леонід

Дмитрович

року народження інженер дорожнього руху голова фермерського господарства Бойко

Л Д проживає в м Звенигородці Черкаської області член Аграрної партії У країни Висунуто

Аграрною партією України

Бушин

Микола

Іванович

року народження вчитель історії проректор Черкаського інженерно технологічного ін

ституту проживає в м Черкасах член Всеукраїнського обєднання Громада Висунуто Все

українським обєднанням Громада



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Гетьман

Вадим

Петрович

року народження економіст народний депутат України проживає в м Києві безпартій

ний Самовисування

Горбенко

Валентин

Леонідович

року народження інженер механік інженер відомчого зв язку Черкаської обласної лікар

ні проживає в м Черкасах член Української селянської демократичної партії Висунуто вибо

рчим блоком партій Європейський вибір України

Дитинюк

Володимир

Петрович

року народження лікар хірург лікар ординатор Жашківської районної лікарні проживає

в м Жашкові Черкаської області безпартійний Самовисування

Жовтий

Валерій

Максимович

року народження учитель тимчасово не працює проживає в с Юрківці Звенигородсько

го району Черкаської області член Української Національної Асамблеї Висунуто Українською

Національною Асамблеєю

Захаренко

Олександр

Антонович

року народження вчитель директор Сахнівської середньої школи проживає в с Сахнівці

К орсунь Ш евченківського району Черкаської області безпартійний Висунуто Партією Зеле

них України

Зубов

Валентин

Сергійович

року народження викладач історії та суспільствознавства радник Голови Верховної Ради

України проживає в м Умані Черкаської області член Селянської партії У країни Висунуто

виборчим блоком Соціалістичної партії У країни та Селянської партії У країни За правду за

народ заУкраїну

Івасенко

Ігор

Олексійович

року народження актор драматичного театру і к іно заступник директора Національного

заслуженого академічного українського народного хору ім Г Верьовки проживає в м Києві

безпартійний Висунуто Прогресивною соціалістичною партією України

Коваль

Лариса

Вікторівна

року народження вчитель завідуюча відділом у справах сім ї та молоді районної держав

ної адміністрації м Тального проживає в м Тальному Черкаської області член Соціал

демократичної партії України об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України

об єднаною

Мельник

Микола

Терентійович

року народження інженер механік начальник управління соціального захисту населення

при Маньківській районні державній адміністрації проживає в с Молодецькому Маньківсько

го району Черкаської області член

Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною партією України

Онуфрійчук

Михайло

Якович

року народження філолог перший заступник М іністра інформації У країни проживає в

м Києві безпартійний Самовисування

Охріменко

Віталій

Андрійович

року народження юрист старший інспектор Головного управління М іністерства внутрі

шніх справ України в м Києві проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Пасько

Сергій

Олексійович

року народження лікар анестезіолог народний депутат України секретар Комітету Вер

ховної Ради України з питань охорони здоров я материнства і дитинства проживає в м Києві

безпартійний Самовисування

Черкаська область Виборчийокруг№

Березюк

Олег

Валерійович

року народження юрист директор Центру політико правових досліджень проживає в

м Броварах Київської області безпартійний Самовисування

Біленька

Людмила

Никанорівна

року народження лікар епідеміолог провідний спеціаліст головного санітарно

епідеміологічного управління М іністерства охорони здоров я України проживає в м Києві

безпартійна Самовисування

Білоус

Олександр

Васильович

року народження фізик оптик головний конструктор відкритого акціонерного товарист

ва Театральне обладнання проживає в м Умані Черкаської області член Конгресу Україн

ських Націоналістів Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Доманський

Ігор

Ростиславович

року народження інженер з озеленення відкритого акціонерного товариства Уманьавто

дор проживає в с Паланці Уманського району Черкаської області член Народного Руху

України Висунуто Народним Рухом України

Євтухов

ВасильІванович

року народження інженер технолог народний депутат України проживає в м Києві

член Народно демократичної партії Самовисування

Кладько

Вероніка

Анатоліївна

року народження інженер технолог голова Всеукраїнського благодійного фонду Щ ас

ливедитинство проживає в м Києві безпартійна Самовисування

Козловський

Володимир

Олександрович

року народження інженер електрик старший офіцер групи М іністерства оборони Украї

ни проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Кривошея

Володимир

Володимирович

року народження історик старший науковий співробітник Інституту політології і націо

нальних відносин Національної Академії наук України проживає в м Вінниці безпартійний

Самовисування

Кузьменко

Петро

Павлович

року народження інженер механік директор фірми Ш анс проживає в м Умані Черка

ської області член Народно демократичної партії Самовисування

Огородніков

Олександр

Іванович

року народження військовослужбовець голова Союзу радянських офіцерів проживає в

м Умані Черкаської області член Комуністичної партії України Висунуто Прогресивною

соціалістичною партією України

Орендарчук

Сергій

Михайлович

року народження вчений агроном голова правління колективного сільськогосподарсько

го підприємства ім Леніна Монастирищенського району проживає в с Ш арнополі Монасти

рищенського району Черкаської області член Всеукраїнського об єднання Громада Висуну

то Всеукраїнським об єднанням Громада

Поїзд

Дмитро

Васильович

року народження юрист правознавець директор адвокат приватної адвокатської фірми

Противага проживає в м Києві безпартійний Самовисування



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Радецький

Віталій

Григорович

року народження військовий головний інспектор М іністерстваоборони України прожи

ває в м Києві безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Блок Демократичних партій

НЕП

Роєнко

Віктор

Григорович

року народження учитель біології народний депутат України проживає в с Ропотусі

Уманського району Черкаської області член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуні

стичною партією України

Ротаєнко

Олександр

Адамович

року народження немає професії за освітою студент Українського державного універси

тету харчової промисловості проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Слєпічев

Олег Іванович

року народження товарознавець консультант торгового дому Україна Америка про

живає в м Києві безпартійний Самовисування

Уманець

Анатолій

Опанасович

року народження архітектор директор орендного підприємства з реставрації живопису

проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Гудзенко

Валерій

Іванович

року народження вчитель математики і фізики помічник директора товариства з обме

женою відповідальністю Бумеранг проживає в м Умані Черкаської області безпартійний

Самовисування

Проценко

Валерій

Леонідович

року народження товарознавець голова Правління Спілки приватних власників і при

ватних підприємців Черкащини проживає в м Черкасах безпартійний Самовисування

Черкаська область Виборчийокруг№

Биков

Валентин

Іванович

року народження інженер електромеханік ректор Черкаського інженерно

технологічного інституту проживає в м Черкасах член Всеукраїнського об єднання Грома

да Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Брунь

Володимир

Іванович

року народження юрист правознавець кореспондент юрисконсульт газети Молодь

Черкащини проживає в м Черкасах безпартійний Самовисування

Васильченко

Валентина

Андріївна

року народження журналіст власний кореспондент обласної газети Незалежність

кореспондент газети Вечірні Черкаси проживає в м Жашкові Черкаської області член Со

ціал демократичної партії У країни Висунуто Соціал демократичною партією України

Голуб

Микола

Михайлович

року народження викладач російської мови та літератури голова обласної організації

партії Зелених України проживає в м Черкасах член Партії Зелених України Висунуто Пар

тією Зелених України

Єщенко

Володимир

Миколайович

року народження інженер механік політолог заступник директора по кадрах і режиму

Черкаського науково виробничого комплексу Ф отоприлад проживає в м Черкасах член

Комуністичної партії України Висунуто

Комуністичною партією України

Зайченко

Руслан

Петрович

року народження немає професії за освітою тимчасово не працює проживає в

м Черкасах член Української Національної Асамблеї Висунуто Українською Національною

Асамблеєю

К ійкова

Наталія

Петрівна

року народження інженер гідролог директор колективного підприємства Християнсь

кий бізнес центр проживає в м Черкасах член Християнсько демократичної партії України

Висунуто Християнсько демократичною

партією України

Ковалець

Віктор

Іванович

року народження економіст перший заступник генерального директора науково

виробничого підприємства Ротор проживає в м Черкасах член Партії М іжрегіональний

блок реформ Висунуто виборчим блоком партій СЛОн Соціально ЛіберальнеОб єднання

Кочкарьов

Юрій

Олександрович

року народження гірничий інженер електромеханік завідувач кафедрою інформаційних

технологій Інституту управління бізнесом проживає в м Черкасах безпартійний Самовису

вання

Кукурудза

Іван

Іванович

року народження журналіст проректор Черкаського державного університету проживає

в м Черкасах член Соціалістичної партії У країни Висунуто Соціалістичною партією України

Кулаковський

Олександр

Васильович

року народження викладач філософських дисциплін тимчасово не працює проживає в

м Черкасах безпартійний Самовисування

Матіщук

Валентина

Олексіївна

року народження економіст заступник генерального директора спільного українсько

польського підприємства Логос проживає в м Черкасах безпартійна Самовисування

Радзіховський

Анатолій

Павлович

року народження лікар хірург завідувач кафедри хірургії та опікової хвороби Київської

медичної академії післядипломної освіти проживає в м Києві безпартійний Висунуто Аграр

ною партією України

Рубцов

Валерій

Павлович

року народження інженер радіофізик президент Інституту місцевої демократії проживає

в м Києві член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Сирота

Михайло

Дмитрович

року народження інженер будівельник народний депутат України проживає в м Києві

член Народно демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією

Сокол

Олексій

Прохорович

року народження економіст головний бухгалтер Черкаського відділення фонду підтрим

ки селянських фермерських господарств проживає в м Черкасах безпартійний Висунуто

виборчим блоком партій Європейський вибір України

Цупрій

МиколаЛогвинович

року народження технік зв язку пенсіонер проживає в м Черкасах безпартійний Само

висування

Чебаненко

Сергій

Павлович

року народження радіоінженер голова правління громадської організації Спілка креди

торів по отриманню заборгованості проживає в м Черкасах безпартійний Висунуто Прогре

сивною соціалістичною партією України



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Черкаська область Виборчийокруг№

Аліпов

МиколаПавлович

року народження офіцер політпрацівник пенсіонер М іністерства оборони проживає в

м Черкасах безпартійний Самовисування

Бабак

Григорій

Іванович

року народження економіст головавиконавчого комітету Черкаської обласної організації

Християнсько демократичної партії У країни проживає в м Черкасах член Християнсько

демократичної партії У країни Висунуто

Християнсько демократичною партією України

Борзов

Валерій

Пилипович

року народження тренер викладач президент Національного Олімпійського комітету

України проживає в м Києві член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом

України

Гречка

Михайло

Якович

року народження юрист пенсіонер проживає в м Києві член Соціал демократичної

партії У країни об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Журило

Станіслав

Дмитрович

року народження журналіст головний редактор газети Вечірні Черкаси директор

МПВ видавництва Республіка проживає в м Черкасах безпартійний Самовисування

Задояний

Михайло

Трохимович

року народження юрист управлінець професор Київського інституту внутрішніх справ

при Національній академії внутрішніх справ України проживає в м Києві безпартійний Са

мовисування

Івченко

Валерій

Наумович

року народження інженер генеральний директор ГНВР Ротор проживає в м Черкасах

член Партії М іжрегіональний блок реформ Висунуто виборчим блоком партій СЛОн

Соціально ЛіберальнеОбєднання

Коваль

Володимир

Ілліч

року народження вчений агроном економіст доцент Черкаського державного університету

ім Б Хмельницького проживає в м Черкасах член Всеукраїнського обєднання Громада Висуну

тоВсеукраїнськимобєднанням Громада

Космина

ВолодимирМихайлович

року народження юрист президент адвокатської компанії член Спілки адвокатів Украї

ни проживає в м Черкасах безпартійний Самовисування

Майборода

Любов

Володимирівна

року народження лікар епідеміолог лікар Черкаської міської санітарної епідеміологічної

станції проживає в м Черкасах член Демократичної партії У країни Висунуто виборчим бло

ком партій Блок Демократичних партій НЕП

Марченко

ОлексійАндрійович

року народження вчений агроном політолог голова Черкаської районної державної ад

міністрації проживає в м Черкасах безпартійний Самовисування

Недзельський

Петро

Денисович

року народження фахівець ракетних комплексів дипломатичної та консульської служби

старший офіцер головного управління розвідки М іністерства Оборони України проживає в

м Києві безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Пантелішин

ОлександрІванович

року народження біолог юрист Канівський міський голова проживає в м Каневі безпа

ртійний Самовисування

Півторак

ВолодимирВікторович

року народження юрист народний депутат України проживає в м Черкасах безпартій

ний Самовисування

Ручко

Володимир

Іванович

року народження лікар отоларинголог головний лікар першої міської лікарні м Черкаси

проживає в м Черкасах безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Партія праці та

Ліберальнапартія РАЗОМ

Слодзік

Степан

Миколайович

року народження викладач суспільних наук заступник директора середньої загальноос

вітньої школи № проживає в м Черкаси член Комуністичної партії України Висунуто Кому

ністичною партією України

Халамейдик

Олександр

Володимирович

року народження інженер хімік директор фірми Сільгоспавтосервіс м Черкаси про

живає в м Черкасах член Прогресивної соціалістичної партії України Висунуто Прогресив

ною соціалістичною партією України

Цибулько

Володимир

Миколайович

року народження електромеханік керівник продюсерського центру Партії Реформи і

порядок проживає в м Львові член Партії Реформи і порядок Самовисування

Яловенко

Михайло

Юхимович

року народження інженер з радіо та комп ютерної техніки президент і ректор Черкасько

Дніпрянської академії філософських суспільних технічних та природничих наук проживає в

м Черкасах безпартійний Самовисування

Чернівецька область Виборчийокруг№

Андрущак

Володимир

Іванович

року народження економіст виконавчий директор спільного підприємства Ругвіс

проживає в м Чернівцях член Народно демократичної партії Висунуто Народно

демократичною партією

Бадовський

Валерій

Олександрович

року народження інженер механік співробітник управління М іністерства внутрішніх

справ України в Чернівецькій області проживає в м Чернівцях безпартійний Самовисування

Гончарук

Леонід

Іванович

року народження історик начальник управління соціального захисту населення Черніве

цької обласної державної адміністрації проживає в м Чернівцях безпартійний Самовисуван

ня

Гуцол

Михайло

Васильович

року народження машиніст вугільних та прохідних комбайнів президент науково

виробничої фірми ОктаваСервіс ЛТД проживає в м Чернівцях член Партії Зелених Украї

ни Висунуто Партією Зелених України

Довгий

Василь

Манолійович

року народження вчитель історії заступник генерального директора Чернівецької облас

ної телерадіокомпанії проживає в м Чернівцях безпартійний Самовисування

Додонова

Людмила

Григорівна

року народження викладач російської мови та літератури провідний спеціаліст Центру

наукових і соціально економічних програм м Київ проживає в м Чернівцях член Соціалісти

чної партії України Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії України та Селянської

партії У країни Заправду занарод заУкраїну



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Кияк

Тарас

Романович

року народження філолог народний депутат України проживає в м Києві член Демок

ратичної партії У країни Висунуто виборчим блоком партій Блок Демократичних партій

НЕП

Король

ВікторМиколайович

року народження юрист перший заступник голови Державної податкової адміністрації

У країни проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Кость

Тарас

Богданович

року народження інженер фізик інженер Інтернет центру обчислювального центру

Чернівецького державного університету проживає в м Чернівцях безпартійний Самовису

вання

Кравців

ІгорМиколайович

року народження економіст директор малого промислового підприємства Отаман

проживає в м Чернівцях безпартійний Самовисування

Куліш

Володимир

Іванович

року народження економіст керівник Чернівецької філії У країнського фонду підтримки

реформ проживає в м Чернівцях член Партії Реформи і порядок Самовисування

Мокрієнко

Микола

Дмитрович

року народження економіст директор закритого акціонерного товариства Ель Пол М

м Хотин проживає в м Хотині Чернівецької області безпартійний Самовисування

Ожеван

Микола

Андрійович

року народження лікар філософ професор Буковинської державної медичної академії

проживає в м Чернівцях член Ліберальної партії У країни Висунуто виборчим блоком партій

Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Омельянчук

Володимир

Прокопійович

року народження фізик викладач фізики генеральний директор корпорації Інтернаука

м Київ проживає в м Чернівцях безпартійний Самовисування

Павлюк

Віктор

Ігорович

року народження викладач фізики заступник голови Чернівецької обласної державної

адміністрації керівник секретаріату проживає в м Чернівцях член Народного Руху України

Висунуто Народним Рухом України

Політанський

ЛеонідФранцович

року народження фізик голова правління відкритого акціонерного товариства Граві

тон проживає в м Чернівцях безпартійний Самовисування

Потєшкін

Олександр

Борисович

року народження військовослужбовець заступник командира з виховної роботи військо

вої частини А проживає в м Чернівцях безпартійний Самовисування

Семенко

Віктор

Зіновійович

року народження столяр старший помічник начальника го відділення Чернівецького

міського військового комісаріату проживає в м Чернівцях безпартійний Самовисування

Хабінський

Збігнів Мечисла

Франкович

року народження інженер механік заступник начальника відділу капітального будівниц

тва державного підприємства Чернівцілегмаш проживає в м Чернівцях безпартійний Са

мовисування

Школа

Ігор Миколайович

року народження гірничий інженер економіст завідувач кафедри Чернівецького держав

ного університету проживає в м Чернівцях член Всеукраїнського об єднання Громада Ви

сунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Юрійчук

ВасильОстапович

року народження викладач історії заступник Чернівецького обласного військового комі

сара проживає в м Чернівцях безпартійний Самовисування

Юрійчук

Остап

Миколайович

року народження інженер хімік технолог начальник відділу у справах захисту населення

від наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції Чернівецької обласної держав

ної адміністрації проживає в м Чернівцях член Української Республіканської партії Висуну

то виборчим блоком партій Національний фронт

Великголова

Володимир

Орестович

року народження економіст історик голова Чернівецької обласної організації Соціал

демократичної партії У країни об єднаної проживає в м Чернівцях член Соціал

демократичної партії України об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України

об єднаною

Скрипник

Тодор

Тодорович

року народження вчений агроном директор фірми ГрафікаМ м Чернівці проживає в

м Чернівцях член Української селянської демократичної партії Висунуто виборчим блоком

партій Європейський вибір України

Чернівецька область Виборчийокруг№

Гнатюк

Дмитро

Михайлович

року народження оперний і камерний співак режисер соліст і режисер Національної

опери України проживає в м Києві член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто

Всеукраїнським об єднанням Громада

Кобевко

Петро

Дмитрович

року народження викладач філолог головний редактор газети Час проживає в

м Чернівцях безпартійний Самовисування

Лупул

Павло

Миколайович

року народження лікар хірург лікар хірург К іцманської центральної районної лікарні

проживає в м К іцмані Чернівецької області член Соціалістичної партії У країни Висунуто

Соціалістичною партією України

Малиш

Федір

Васильович

року народження юрист старший інспектор дозвільної системи Вижницького районного

відділу управління М іністерства внутрішніх справ України в Чернівецькій області проживає в

с Іспасі Вижницького району Чернівецької області безпартійний Самовисування

Попович

ВадимСидорович

року народження правознавець адвокат проживає в м Києві безпартійний Самовису

вання

Салагор

МиколаМихайлович

року народження юрист заступник начальника Західної регіональної митниці проживає

в м Львові безпартійний Самовисування

Семенишин

Анатолій

Савелійович

року народження інженер будівельник промислового та цивільного будівництва головафер

мерського господарства АСС і ОВ проживає в с Камяній Сторожинецького району Чернівецької

області член Української селянської демократичної партії Висунуто Українською селянською де

мократичною партією

Соломко

Василь

Дмитрович

року народження вчений агроном голова ради кооперативу Черемош фермерське

господарства Джерело проживає в с Баниліві Вижницького району Чернівецької області

член Демократичної партії У країни Висунуто виборчим блоком партій Блок Демократичних

партій НЕП



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Стратій

МиколаВасильович

року народження юрист помічник військового прокурора Чернівецького гарнізону про

живає в м Чернівцях безпартійний Самовисування

Федороський

Володимир

Ілліч

року народження інженер електрик головний енергетик Неполоківського комбінату

хлібопродуктів проживає в м К іцмані Чернівецької області член Народно демократичної

партії Висунуто Народно демократичною партією

Філіпчук

Георгій

Георгійович

року народження викладач історії та суспільствознавства народний депутат України голова

Чернівецької обласної державної адміністрації проживає в м Чернівцях член Народного Руху

України ВисунутоНароднимРухомУкраїни

Шеремет

Петро

Максимович

року народження гірничий інженер геофізик провідний геофізик Західно Української

геофізичної розвідувальної експедиції проживає в м Львові член Демократичної партії У кра

їни Самовисування

Шилепницький

ІванОрестович

року народження економіст голова К іцманської районної державної адміністрації про

живає в м Чернівцях безпартійний Самовисування

Якубович

Фіалка

Хризонівна

року народження географ психолог вчитель географії Чернівецької

середньої школи № проживає в м Чернівцях член Конгресу Українських націоналістів Ви

сунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Довгешко

Володимир

Максимович

року народження інженер конструктор головний редактор Об єктивної газети прожи

ває в м Чернівцях член Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною партією

України

Іванчук

Василь

Миколайович

року народження фізик дослідник директор малого приватного підприємства Ніка

м Вижниця Чернівецької області проживає в с Іспасі Вижницького району Чернівецької

області член Всеукраїнського об єднання Громада Самовисування

Чернівецька область Виборчийокруг№

Горбатюк

Денис

Флорович

року народження викладач історії журналіст головний редактор головної редакції Всес

вітньої служби Національної радіокомпанії України проживає в м Чернівцях безпартійний

Висунуто виборчим блоком партій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Давид

Петро

Михайлович

року народження санітарний лікар санітарний лікар з гігієни дітей та підлітк ів Глибоць

кої районної санітарно епідеміологічної станції проживає в смт Глибокій Чернівецької області

член Народно демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією

Кирил

Володимир

Олексійович

року народження вчений агроном голова ради об єднання селянських господарств Ле

нінський шлях проживає в с Маршенцях Новоселицького району Чернівецької області член

Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною партією України

Кобель

Яків

Васильович

року народження лікар лікувальник лікар інтерн Чернівецької обласної клінічної лікар

ні проживає в с Станівщах Глибоцького району Чернівецької області безпартійний Самови

сування

Ковацюк

Василь

Іванович

року народження інженер механік заступник директора автосервісного підприємства

Садгора Авто проживає в м Чернівцях член Партії Зелених України Висунуто Партією

Зелених України

Леньков

Михайло

Іванович

року народження філолог викладач російської мови та літератури завідувач відділом

інформації Чернівецької обласної координаційної ради Всеукраїнського об єднання Громада

проживає в м Чернівцях член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнсь

ким об єднанням Громада

Микитюк

Віктор

Олександрович

року народження інженер будівельник директор Чернівецької багатопрофільної фірми

Протон проживає в м Чернівцях безпартійний Самовисування

Опаіц

Аркадій

Сильвестрович

року народження юрист філолог голова Обласного товариства румунської культури

ім М Емінеску проживає в с Череші Сторожинецького району Чернівецької області безпар

тійний Самовисування

Попеску

ІванВасильович

року народження філолог народний депутат України проживає в м Києві безпартійний

Самовисування

Рошка

Алчіп

Олексійович

року народження вчений зоотехнік заступник голови Чернівецької

обласної державної адміністрації проживає в с Маршинцях Новоселицького району Черніве

цької області безпартійний Самовисування

Сандуляк

Леонтій

Іванович

року народження лікар лікувальник професор Чернівецького державного університету

проживає в м Чернівцях член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Братко

Георгій

К остянтинович

року народження історик помічник консультант народного депутата України проживає

в с Великому К учурові Сторожинецькиого району Чернівецької області член Демократичної

партії У країни Висунуто виборчим блоком партій Блок Демократичних партій НЕП

Буздуган

Юрій

Олексійович

року народження економіст народний депутат України Голова Ради Соціал

демократичної партії України проживає в м Києві Висунуто Соціал демократичною партією

України

Пенько

Іван

Васильович

року народження економіст організатор сільськогосподарського виробництва директор

Чернівецького обласного відділення Українського державного фонду підтримки селянських

фермерських господарств проживає в м Чернівцях член Української селянської демократи

чної партії Висунуто Українською селянською демократичною партією

Чернівецька область Виборчийокруг№

Білик

Пилип

Васильович

року народження ветеринарний лікар голова правління відкритого акціонерного товари

стваветеринарної медицини Біовет проживає в м Чернівцях безпартійний Самовисування

Бринзанський

Віктор

Миколайович

року народження вчитель історії головний спеціаліст К ельменецької філії соціальних

служб для молоді проживає в с Оселівці Кельменецького району Чернівецької області безпа

ртійний Самовисування



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Бурлака

Василь

Михайлович

року народження інженер будівельник промислового та цивільного будівництва начальник

організаційно контрольного відділу секретаріату Чернівецької обласної державної адміністрації

проживаєвм Новодністровську Чернівцької

області член НародногоРуху України ВисунутоНароднимРухомУкраїни

Гончар

Микола

Семенович

року народження математик радник робочого апарату М іжвідомчої аналітично

консультативної ради Кабінету М іністрів України проживає в м Києві член Демократичної

партії У країни Самовисування

Горобець

Микола

Васильович

року народження фізик старший науковий співробітник Чернівецького державного уні

верситету проживає в м Чернівцях безпартійний Самовисування

Дмитрієв

Євген

Іванович

року народження інженер механік радник генерального директора державного зовніш

ньоекономічного підприємства Укрзовнішхімпром проживає в м Києві член Комуністичної

партії У країни Самовисування

Довганчин

Григорій

Васильович

року народження інженер механік народний депутат України проживає в м Києві член

Селянської партії У країни Висунуто Селянською партією України

Дудчак

Володимир

Терентійович

року народження економіст начальник Хотинського районного відділу Пенсійного фон

ду України проживає в м Хотині Чернівецької області безпартійний Самовисування

К аденюк

Василь

Галактіонович

року народження інженер електрик заступник Чернівецького міського голови по вико

навчій роботі проживає в м Чернівцях безпартійний Висунуто Всеукраїнським об єднанням

Громада

Корчинський

Анатолій

Іванович

року народження вчений зоотехнік політолог голова Хотинської районної державної

адміністрації Чернівецької області проживає в смт Кельменцях Чернівецької області безпар

тійний Самовисування

Мишин

Леонтій

Макарович

року народження викладач географії викладач права Вищого професійно художнього

училища № директор спільного підприємства Нітек ЛТД проживає в м Чернівцях член

Християнсько демократичної партії У країни Самовисування

Молдован

Любов

Василівна

року народження вчений агроном провідний науковий співробітник

Інституту економіки Національної Академії наук України проживає в м Києві безпартійна

Висунуто Українською селянською демократичною партією

Олєйніков

Олег

Валентинович

року народження інженер механік голова правління виробничого кооперативу Маяк

проживає в м Новодністровську Сокирянського району Чернівецької області член Лібераль

ної партії України Висунуто виборчим блоком партій Партія праці та Ліберальна партія

РАЗОМ

Осколов

Петро

Васильович

року народження вчитель історії директор Колінковецького навчально виховного ком

плексу проживає в с Колінківцях Хотинського району Чернівецької області безпартійний

Самовисування

Рябий

ЄвгенАрхипович

року народження лікар хірург головний лікар Хотинської міжрайонної станції перели

вання крові проживає в м Хотині безпартійний Самовисування

Ткачук

Валерій

Петрович

року народження лікар хірург лікар ортопед травматолог міської клінічної лікарні №

м Чернівці проживає в м Чернівцях член Партії Зелених України Висунуто Партією Зеле

них України

Фесенко

Володимир

Васильович

року народження фізик кінорежисер режисер постановник кіностудії ім О Довженка

проживає в м Києві безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Шпилька

Григорій

Іванович

року народження викладач фізичної культури та спорту вчитель фізкультури Долинян

ської неповної середньої школи Хотинського району Чернівецької області проживає в

с Долинянах Хотинського району Чернівецької області безпартійний Самовисування

Шупеня

Микола

Миколайович

року народження юрист начальник Управління юстиції в Чернівецькій області прожи

ває в м Чернівцях член Соціал демократичної партії України об єднаної Висунуто Соціал

демократичною партією України об єднаною

Чернігівська область Виборчийокруг№

Ананко

ЄвгенПавлович

року народження економіст фінансист голова правління акціонерного банку Зевс

проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Булко

Володимир

Ілліч

року народження технік технолог студент Чернігівського технологічного інституту

проживає в м Чернігові член Партії національного врятування України Самовисування

Виноградов

ВікторГурійович

року народження лікар головний лікар Чернігівської міської лікарні № проживає в

м Чернігові безпартійний Самовисування

Допірчук

Валерій

Іванович

року народження механік голова міської громадської організації Об єднаний комітет

захисту прав вкладників м Чернігова проживає в м Чернігові безпартійний Самовисування

Костарчук

Раїса

Іванівна

року народження артистка артистка Чернігівської обласної філармонії проживає в

м Чернігові член Конгресу Українських націоналістів Висунуто виборчим блоком партій

Національний фронт

Лавренюк

Олександр

Федорович

року народження інженер механік президент Чернігівського закритого акціонерного

товариства Виробничо торгова фірма Сіверянка проживає в м Чернігові член Всеукраїн

ського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Лебединець

Микола

Якович

року народження офіцер політолог пенсіонер перший секретар Чернігівського міського

комітету Комуністичної партії У країни проживає в м Чернігові член Комуністичної партії

У країни Висунуто Комуністичною партією України

Лепеха

АллаГригорівна

року народження викладач історії помічний депутата України проживає в м Чернігові

безпартійна Самовисування

Лук яненко

МиколаМиколайович

року народження політолог пенсіонер проживає в м Чернігові член Народно

демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Мельничук

Валентин

Васильович

року народження інженер механік генеральний директор закритого

акціонерного товариства Чернігівський пивний комбінат Десна проживає в м Чернігові

безпартійний Самовисування

Ніколаєнко

ВолодимирСтепанович

року народження інженер будівельник пенсіонер проживає в м Чернігові безпартійний

Самовисування

Осадців

Іван

Васильович

року народження лікар гематолог лікар гематолог Чернігівського обласного центру

радіаційного захисту населення проживає в м Чернігові член Партії Зелених України Вису

нуто Партією Зелених України

Пономаренко

Ніна

Борисівна

року народження учитель математики і креслення пенсіонер проживає в м Чернігові

член Християнсько демократичної партії У країни Висунуто Християнсько демократичною

партією України

Соколенко

Василь

Костянтинович

року народження юрист адвокат юридичної контори Чернігівського району Чернігівсь

кої обласної колегії адвокатів проживає в м Чернігові безпартійний Самовисування

Соколов

Олександр

Володимирович

року народження вчитель загальнотехнічних дисциплін та праці начальник управління з

фізичної культури та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації проживає в

м Чернігові безпартійний Самовисування

Соколов

СергійВікторович

року народження інженер електрик підприємець проживає в м Чернігові безпартійний

Самовисування

Сподаренко

Анатолій

Петрович

року народження інженер механік заступник директора товариства з обмеженою відпо

відальністю В Мономах проживає в м Чернігові член Ліберальної партії У країни Висунуто

Ліберальною партією України

Степанов

Олександр

Петрович

року народження інженер механік політолог економіст народний депутат України

головапідкомітету з питаньфахової освіти комітету Верховної Ради України з питань науки та

народної освіти проживає в м Києві член Партії Регіонального відродження України Само

висування

Ступак

Володимир

Федорович

року народження вчитель географії голова Чернігівської обласної організації Народного

Руху України член Центрального Проводу Народного Руху України проживає в м Чернігові

член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Хоменко

Володимир

Феодосійович

року народження вчений агроном голова правління акціонерного товариства Агроком

синтез проживає в смт Олишівці Чернігівського району Чернігівської області безпартійний

Висунуто Аграрною партією України

Яцухненко

Петро

Васильович

року народження інженер будівельник генеральний директор Чернігівського монтажно

заготівельного виробництва закритого акціонерного товариства фірми Сантехмонтаж

проживає в м Києві член Партії Регіонального відродження України Самовисування

Чернігівська область Виборчийокруг№

Гронь

МиколаАндрійович

року народження юрист голова Городнянської районної ради проживає в м Городні

Чернігівської області безпартійний Самовисування

Гунчак

Григорій

Герасимович

року народження лікар завідуючий поліклінічним відділенням Ріпкинської районної

лікарні проживає в смт Ріпках Чернігівської області член Партії Зелених України Висунуто

Партією Зелених України

Дейнега

ВолодимирПетрович

року народження економіст генеральний директор спільного підприємства Арго Трей

дінг проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Дробноход

Микола Іванович

року народження інженер гідрогеолог ректор Державної академії керівних кадрів освіти

проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Дяченко

Валентина

Володимирівна

року народження технік будівельник робітниця адміністративно господарського відділу

відкритого акціонерного товариства Чернігівавтодеталь проживає в м Чернігові безпартій

на Самовисування

К анівець

Віктор

Іванович

року народження вчений агроном головний науковий співробітник Інституту сільськогоспо

дарської мікробіології Української Академії аграрних наук член Чернігівської обласної Ради Народ

ного Руху України проживає в м Чернігові член Народного Руху України Висунуто Народним

РухомУкраїни

Насінник

Віталій

Миколайович

року народження вчений агроном завідувач складом колективного сільськогосподарсь

кого підприємства Нива проживає в с Роїще Чернігівського району Чернігівської області

член Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною партією України

Носко

Василь

Миколайович

року народження вчитель вчитель Гончарівської середньої школи проживає в

смт ГончарівськеЧернігівського району Чернігівської області безпартійний Самовисування

Парашин

Сергій

К остянтинович

року народження інженер енергетик генеральний директор виробничого об єднання

Чорнобильська АЕС проживає в м Славутичі К иївської області член Партії Реформи і

порядок Самовисування

Пархоменко

ОлексійБорисович

року народження водій тимчасово не працює проживає в м Чернігові безпартійний

Самовисування

Пінчук

Анатолій

Миколайович

року народження менеджер президент Української інформаційної фундації м Київ про

живає в м Києві член Всеукраїнського об єднання Громада Самовисування

Рибак

Віталій

К алістратович

року народження біолог старший науковий співробітник Інститут сільськогосподарської

мікробіології Української Академії аграрних наук проживає в м Чернігові член Конгресу

Українських Націоналістів Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Роговий

Анатолій

Миколайович

року народження інженер будівельник голова правління відкритого акціонерного това

риства Домобудівник проживає в м Чернігові член Партії Регіонального відродження

України Самовисування

Сєряков

Сергій

Олександрович

року народження інженер будівельник комерційний директор товариства з обмеженою

відповідальністю Голос м Київ проживає в м Києві безпартійний Самовисування



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Устенко

Петро

Іванович

року народження інженер механік голова спостережної ради відкритого акціонерного

товариства Чернігівський міський молокозавод проживає в м Києві безпартійний Самови

сування

Якубенко

Леонід

Михайлович

року народження викладач української мови та літератури редактор газети Новини

Городнящини м Городня Чернігівська область проживає в м Городні Чернігівської області

безпартійний Самовисування

Вознюк

Тарас

Володимирович

року народження вчитель історії виконавчий директор Чернігівського відділення Укра

їнська перспектива проживає в с м т Седнєві Чернігівської області безпартійний Самовису

вання

Гайдук

Сергій

Микитович

року народження вчитель журналіст редактор прес агентства виробничого об єднання

Чорнобильська АЕС проживає в м Чернігові член Соціал демократичної партії У країни

об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Масюк

Олексій

Сергійович

року народження вчений агроном голова колективного сільськогосподарського підпри

ємства Україна Чернігівського району проживає в с Довжик Чернігівського району Черні

гівської області член Аграрної партії У країни Висунуто Аграрною партією України

Михалькевич

Василь

Семенович

року народження викладач історії та суспільствознавства голова спостережних рад відк

ритого акціонерного товариства Городнянський льонозавод і відкритого акціонерного това

риства Городнянський завод продтоварів проживає в м Городні Чернігівської області член

Ліберальної партії України Висунуто Ліберальною партією України

Худолій

Дмитро

Андрійович

року народження економіст голова Державного комітету зв язку України проживає в

м Києві член Народно демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією

Чернігівська область Виборчийокруг№

Борода

Микола

Федорович

року народження вчений агроном голова колгоспу Дружба с НоваБасань Бобровиць

кого району проживає в с Новій Басані Бобровицького району Чернігівської області безпар

тійний Самовисування

Дідур

Арсен

Володимирович

року народження інженер механік генеральний директор фінансово будівельної компа

нії Авір проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Іванюк

Іван

Іванович

року народження юрист голова Бобровицького районного суду Чернігівської області

проживає в м Бобровиці Чернігівської області безпартійний Самовисування

К ареліна

ОленаОлександрівна

року народження радіофізик генеральний директор дочірнього підприємства Трансене

рготехніка проживає в м Києві безпартійна Самовисування

Лук янчук

Михайло

Аркадійович

року народження інженер власник приватного підприємства Яна м Бобровиця про

живає в м Бобровиця Чернігівської області безпартійний Самовисування

Марченко

Валерій

Леонідович

року народження економіст директор фінансової компанії Стрижень траст проживає

в м Чернігові член Народно демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією

Масол

ВіталійАндрійович

року народження інженер механік народний депутат України проживає в м Києві без

партійний Самовисування

Мацарський

Віктор

Володимирович

року народження викладач референт Верховної Ради України проживає в м Києві член

Соціал демократичної партії У країни об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією

України об єднаною

Нікітенко

Микола

Федорович

року народження юрист старший викладач Чернігівського училища

внутрішніх справ М іністерства внутрішніх справ України проживає в м Чернігові безпартій

ний Висунуто Партією Зелених України

Піка

Юрій

Миколайович

року народження вчений агроном директор Носівської селекційно дослідної станції

проживає в с Дослідному Носівського району Чернігівської області безпартійний Самовису

вання

Рафальський

Віталій

Анатолійович

року народження інженер економіст віце президент Київської міжнародної фондової

біржі проживає в м Києві член Соціалістичної партії У країни Висунуто Соціалістичною

партією України

Рудьковський

МиколаМиколайович

року народження викладач економіст член правління акціонерного товариства Укргаз

пром проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Сарана

Валерій

Юрійович

року народження економіст головний консультант управління внутрішньої політики

адміністрації Президента України проживає в м Києві член Народного Руху України Само

висування

Сичов

Олександр

Васильович

року народження інженер електрик начальник Носівського управління газопостачання

та газифікації відкритого акціонерного товариства Чернігівгаз проживає в м Носівці Черні

гівської області безпартійний

Самовисування

Сотніков

Анатолій

Володимирович

року народження вчительфізкультури генеральний директор відкритого акціонерного товари

ства Троянда проживає в м Чернігові член Всеукраїнського обєднання Громада Висунуто

Всеукраїнськимобєднанням Громада

Шейко

ПетроВолодимирович

року народження вчений агроном народний депутат України головакомітету Верховної Ради

України проживаєвм Києві безпартійний Самовисування

Шелягов

Анатолій

Васильович

року народження вчений агроном заступник генерального директора виробничого

об єднання ЗаводАрсенал проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Шульга

Михайло

Минович

року народження вчитель фізики та математики директор середньої школи с Горбове

К уликівського району проживає в с Горбове К уликівського району Чернігівської області

безпартійний Висунуто Християнсько демократичною партією України



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Бессараб

Сергій

Борисович

року народження військовослужбовець заступник начальника

окружного навчального центру підготовки молодших фахівців танкових військ військової

частини проживає в с Десні К озелецького району Чернігівської області безпартійний

Самовисування

Кошіль

АнатолійМихайлович

року народження військовослужбовець пенсіонер проживає в м Києві безпартійний

Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Макаренко

Петро

Михайлович

року народження інженер електрик голова правління пайового господарства Колос

Козелецького району Чернігівської області проживає в м Острі Чернігівської області безпар

тійний Самовисування

Чернігівська область Виборчийокруг№

Боровик

Валерій

Анатолійович

року народження юрист голова Чернігівської регіональної організації Ліберальної партії

У країни проживає в м Чернігові член Ліберальної партії України Висунуто Ліберальною

партією України

Бутко

Микола

Петрович

року народження економіст перший заступник голови Чернігівської обласної державної

адміністрації начальник управління економіки проживає в м Чернігові безпартійний Вису

нуто Народно демократичною партією

Вощевський

Валерій

Миколайович

року народження економіст президент Селянської інноваційної компанії Холдінг

закритого акціонерного товариства Сінком Холдінг проживає в м Києві безпартійний

Самовисування

Гільчук

Володимир

Павлович

року народження інженер фізик оптик начальник спеціального конструкторського від

ділу науково виробничого комплексу Прогрес м Ніжин проживає в м Ніжині безпартій

ний Самовисування

Голомоз

Микола

Федорович

року народження інженер механік директор філії відкритого акціонерного товариства

Чернігівбуд м Ніжин Ніжинінвестбуд проживає в м Ніжині Чернігівської області член

Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Данько

Григорій

Володимирович

року народження інженер будівельник тренер викладач директор дитячої спортивної

школи Олімп проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Зарицька

СвітланаСергіївна

року народження лікар лікар отоларинголог Ніжинської міської поліклініки проживає в

м Ніжині Чернігівської області безпартійна Самовисування

Іващенко

СергійВасильович

року народження водій тимчасово не працює проживає в м Бахмачі член Прогресивної

соціалістичної партії У країни Самовисування

Кубрак

Сергій

Михайлович

року народження юрист начальник відділу попереднього розслідування Головного

управління податкової міліції Державної податкової адміністрації проживає в м Києві безпа

ртійний Самовисування

Кузьменко

Валерій

Миколайович

року народження інженер електромеханік директор інженерного інноваційного центру

Новатор м Чернігів проживає в м Чернігові член Партії Зелених України Висунуто Парті

єю Зелених України

Максимонько

Володимир

Болеславович

року народження лікар дерматовенеролог лікар Ніжинського шкірвендиспансера голова

Ніжинської міської районної організації Народного Руху України проживає в м Ніжині Чер

нігівської області член Народного Руху України Висунуто НароднимРухом України

Науменко

Микола

Миколайович

року народження електромонтажник електромонтер Ніжинського району електричних

мереж проживає в м Ніжині Чернігівської області член Української Республіканської партії

Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Онищенко

Григорій

Миколайович

року народження вчитель виконуючий обов язки директора державного підприємства

Комунальний ринок м Ніжин проживає в м Ніжині Чернігівської області безпартійний

Самовисування

Петрик

Григорій

Миколайович

року народження юрист старший слідчий поособливоважливих справах Управління поборотьбі

зорганізованою злочинністюМіністерствавнутрішніх справУкраїни вЧернігівській області проживає

вм Ніжині безпартійний Самовисування

Пухкал

Олександр

Григорович

року народження економіст заступник директора Інституту підвищення кваліфікації

кадрів Української академії державного управління при Президентові У країни проживає в

м Києві безпартійний Самовисування

Чорний

Ігор

Григоровмч

року народження юрист старший помічник прокурора Ніжинського району проживає в

м Ніжині Чернігівської області безпартійний Висунуто Соціал демократичною партією Укра

їни об єднаною

Чумак

Микола

Васильович

року народження інженер механік народний депутат України проживає в м Києві член

Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною партією України

Шаган

Леонід

К остянтинович

року народження організатор методист завідувач відділу культури виконавчого комітету

Ніжинської міської Ради народних депутатів проживає в м Ніжині Чернігівської області член

Соціалістичної партії У країни Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії України та

Селянської партії У країни Заправду занарод заУкраїну

К арпенко

Володимир

Миколайович

року народження вчений агроном начальник Ніжинського районного управління сільсь

кого господарства і продовольства проживає в м Ніжині безпартійний Висунуто Аграрною

партією України

Ляшко

Олег Валерійович

року народження немає професії за освітою головний редактор газети Політика

м Києва проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Чуян

Андрій

К остянтинович

року народження юрист голова правління відкритого акціонерного товариства Нітор

проживає в м Ніжині Чернігівської області безпартійний Самовисування

Чернігівська область Виборчийокруг№

Бондаренко

ВікторДмитрович

року народження викладач філософії голова Державного комітету України у справах

релігій проживає в м Києві безпартійний Самовисування



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Голуб

Світлана

Василівна

року народження економіст заступник начальника Прилуцького районного управління

соціального захисту населення проживає в с Обичіві Прилуцького району Чернігівської обла

сті безпартійна Самовисування

Гузь

Олег

Григорович

року народження інженер лісового господарства головаПрилуцького райкому профспіл

ки працівників агропромислового комплексу проживає в м Прилуках Чернігівської області

член Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною партією України

Демченко

Петро

Миколайович

року народження гірничий інженер начальник нафтогазовидобувного управління Чер

нігівнафтогаз м Прилуки проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Дорошенко

Валерій

Володимирович

року народження фельдшер фельдшер Прилуцької центральної міської лікарні ведучий

програм телекомпанії ТБ Прилуки проживає в м Прилуках Чернігівської області член

Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Журавський

Ігор

Михайлович

року народження вчений агроном голова акціонерного товариства Жовтень Прилуць

кого району Чернігівської області проживає в м Прилуках безпартійний Самовисування

Коваль

Іван Іванович

року народження військовослужбовець пенсіонер проживає в м Прилуках Чернігівської

області безпартійний Самовисування

Кононенко

Петро

Петрович

року народження філолог директор Інституту українознавстваКиївського національного

університету ім Т Г Ш евченка проживає в м Києві безпартійний Висунуто виборчим бло

ком партій Національний фронт

Леонтьєв

Володимир

Олексійович

року народження інженер економіст тимчасово не працює проживає в смт Срібному

Чернігівської області член Прогресивної соціалістичної партії України Самовисування

Портной

Володимир

Степанович

року народження інженер гідротехнік керівник аналітичного центру Асоціації народних

депутатів України попередніх скликань проживає в м Києві безпартійний Висунуто Народ

но демократичною партією

Радченко

Галина

Федорівна

року народження економіст фінансист народний депутат України проживає в

м Прилуках Чернігівської області безпартійна Самовисування

Рябець

Валерій

Григорович

року народження військовослужбовець пенсіонер проживає в м Прилуках Чернігівської

області безпартійний Самовисування

Спєвак

Володимир

Леонідович

року народження лікар невропатолог лікар невропатолог Прилуцької центральної місь

кої лікарні проживає в м Прилуках Чернігівської області член Соціал демократичної партії

У країни Самовисування

Стопник

Валерій

Анатолійович

року народження інженер викладач директор підприємства Техпромпостач проживає

в м Києві безпартійний Самовисування

Ткаченко

Ніна

Яківна

року народження журналіст редактор Прилуцького міського районного радіо проживає

в м Прилуках член Партії Зелених України Висунуто Партією Зелених України

Черніков

Павло

Іванович

року народження викладач історії та суспільствознавства директор Прилуцького агроте

хнічного технікуму проживає в м Прилуках Чернігівської області член Аграрної партії У краї

ни Висунуто Аграрною партією України

Шпиг

Федір Іванович

року народження економіст голова правління акціонерного поштово пенсійного банку

Аваль проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Лозовий

Олександр

Миколайович

року народження вчитель історії директор неповної середньої школи с Жовтневе При

луцького району проживає в с Жовтневому Прилуцького району член Народного Руху Укра

їни Висунуто Народним Рухом України

Чернігівська область Виборчийокруг№

Антоненко

Петро

Якович

року народження журналіст редактор газети Сіверщина проживає в смт К уликівці

Чернігівської області член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

К ачура

Олександр

Степанович

року народження інженер електрик генеральний директор Київського виробничого

об єднання Артем проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Кирикой

Петро

Якович

року народження організатор методист культурно освітньої діяльності директор будин

ку культури с Гірського Щорського району Черніговської області проживає в с Гірському

Щ орського району Чернігівської області безпартійний Самовисування

Киценко

Петро

Федорович

року народження економіст голова правління колективного сільськогосподарського

підприємства Праця с Стольне Менського району проживає в с Стольному Менського

району Чернігівської області безпартійний Самовисування

Колесников

Микола

Іванович

року народження вчений зоотехнік начальник управління сільського господарства та

продовольстваКорюківської районної державної адміністрації Чернігівської області проживає

в с Олександрівці К орюківського району Чернігівської області член Комуністичної партії

У країни Висунуто Комуністичною партією України

Кукарцева

Світлана

Віталіївна

року народження інженер геолог економіст президент українсько російського спільного

підприємства Стан комплект проживає в м Києві безпартійна Самовисування

Лупейко

Олександр

Петрович

року народження військовий технік механік директор товариства з обмеженою відпові

дальністю Одяг проживає в м Новгород Сіверському Чернігівської області член Конгресу

Українських Націоналістів Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Миргородський

АндрійПетрович

року народження учитель фізики та астрономії політолог тимчасово не працює проживає в

м Щорсі Чернігівської області безпартійний Самовисування

Мушинський

Віктор

Вікторович

року народження інженер механік тимчасово не працює проживає в смт Сосниці Сос

ницького району Чернігівської області член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто

Всеукраїнським об єднанням Громада



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Насон

Володимир

Дмитрович

року народження вчитель математики директор Замглайської середньої школи Ріпкинського

району проживаєвсмт Замглаї Ріпкинськогорайону

Чернігівської області член Партії праці ВисунутоЛіберальною партією України

Нечепа

Василь

Григорович

року народження співак кобзар лірик артист Чернігівської обласної філармонії прожи

ває в м Чернігові безпартійний Висунуто Соціал демократичною партією України

Отрош

Михайло

Іванович

року народження юрист дипломат завідувач відділу договірно правового управління

М іністерствазакордонних справ України проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Петров

Олег Володимирович

року народження фізик заступник М іністра Кабінету М іністрів України проживає в

м Києві член Народно демократичної партії Самовисування

Піхотний

Сергій

Володимирович

року народження лікар лікар Чернігівської обласної санітарної епідеміологічної станції

проживає в м Чернігові член Партії Зелених України Висунуто Партією Зелених України

Скидан

Григорій

Антонович

року народження інженер механік начальник штабу цивільної оборони та з надзвичай

них ситуацій Щ орської районної державної адміністрації проживає в с Щокіт Щ орського

району Чернігівської області безпартійний Самовисування

Мірошниченко

ЮрійРамазанович

року народження не має менеджер закритого акціонерного товариства Інскорп про

живає в м Києві безпартійний Самовисування

Півень

МихайлоОлексійович

року народження архітектор президент корпорації Проун проживає в смт Коропі

Чернігівської області безпартійний Самовисування

Тунік

Василь

Михайлович

року народження вчений зоотехнік начальник управління сільського господарства та

продовольства Чернігівської обласної державної адміністрації проживає в м Чернігові член

Аграрної партії У країни Висунуто Аграрною партією України

м Київ Виборчийокруг№

Арестов

Василь

Миколайович

року народження вчитель історії та суспільствознавства доцент Національного педагогічного

університету ім Драгоманова проживає в м Києві член Соціалістичної партії України Висунуто

виборчим блоком Соціалістичної партії України таСелянської партії України Заправду занарод

заУкраїну

Безпалько

Людмила

Василівна

року народження провізор генеральний директор закритого акціонерного товариства

науково виробничого центру Борщагівського хіміко фармацевтичного заводу проживає в

м Ірпіні безпартійна Самовисування

Блохін

Олег

Володимирович

року народження спеціаліст з футболу тимчасово не працює проживає в м Києві член

Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Божко

Олександр

Митрофанович

року народження інженер заступник голови Ленінградської районної державної адмініс

трації м Києва проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Бондаренко

ВолодимирДмитрович

року народження історик політолог народний депутат України проживає в м Києві

безпартійний Самовисування

Бондаренко

Геннадій

Олексійович

року народження інженер електрик заступник голови Всеукраїнського громадського

благодійного фонду підтримки національної безпеки заступник Голови Всеукраїнської партії

трудящих проживає в м Києві член Всеукраїнської партії трудящих Висунуто Всеукраїнсь

кою партією трудящих

Бриндак

Петро

Антонович

року народження інженер механік юрист юрист юридичної фірми Київ Хуст помічник

консультант народного депутата України проживає в м Києві член Партії Реформи і порядок

ВисунутоПартією Реформи і порядок

Горячий

Петро

Лукич

року народження інженер теплоенергетик АЕС начальник оперативного відділу Держав

ної податкової адміністрації Ленінградського району м Києва проживає в м Києві член Де

мократичної партії У країни Висунуто виборчим блоком партій Блок Демократичних партій

НЕП

Дашкієва

Олена

Володимирівна

року народження радіофізик бухгалтер виробничо комерційного центру Глорія ЛТД

проживає в м Києві член Соціал демократичної партії У країни обєднаної Висунуто Соці

ал демократичною партією України обєднаною

Довгань

ГаврилоТихонович

року народження технік електромеханік голова кооперативу Південноборщагівський

проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Забара

Іван

Олексійович

року народження ветеринарний лікар керуючий справами М іністерства агропромисло

вого комплексу України проживає в м Києві член Аграрної партії України Висунуто Аграр

ною партією України

Заяць

Валерій

Іванович

року народження інженер електрик з автоматизації систем управління генеральний

директор спільного підприємства Торонто Київ проживає в м Києві член Партії Зелених

України Висунуто Партією Зелених України

К нязюк

Олександр

Миколайович

року народження інженер електронної техніки пенсіонер проживає в м Києві безпар

тійний Самовисування

Колесник

Степан

Павлович

року народження журналіст голова Київської організації Спілки письменників України

доцент Київського університету ім Т Г Ш евченка проживає в м Києві безпартійний Вису

нуто виборчим блоком партій Національний фронт

Красильніков

Сергій

Петрович

року народження інженер будівельник головаСпілки інвалідів Чорнобиля Ленінградсь

кого району м Києва проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Маврешко

СтепанДмитрович

року народження юрист завідувач юридичною консультацією Ленінградського району

м Києва проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Павличко

Дмитро

Васильович

року народження вчитель посол України у Словацькій Республіці проживає в м Києві

член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Ревенко

Василь

Григорович

року народження юрист начальник юридичного управління М іністерствафінансів Укра

їни проживає в м Києві безпартійний Висунуто Партією

духовного економічного і соціального прогресу

Скоморощенко

Олена

Миколаївна

року народження викладачфілософських дисциплін помічник консультант народного депута

та України проживає в м Києві член Соціал демократичної партії України Висунуто Соціал

демократичною партією України

Скригонюк

Микола

Іванович

року народження юрист правознавець старший прокурор кримінального судового управління

Генеральної прокуратури України проживає в м Києві безпартійний Висунуто виборчим блоком

партій Європейський вибірУкраїни

Тарнай

Михайло

Михайлович

року народження вчитель історії та суспільствознавства заступник голови Харківської

районної державної адміністрації м Києва проживає в м Києві безпартійний Висунуто вибо

рчим блоком партій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Хомяченко

Василь

Матвійович

року народження інженер будівельник директор дочірнього підприємства реконструкції

та будівництва №АК Київреконструкції проживає в м Києві член Партії Регіонального

відродження України Висунуто Партією Регіонального відродження України

Ясковець

Алла

Альбертівна

року народження вчитель середньої школи № м Києва проживає в с Петропавлівська

Борщагівка Святошинського району Київської області член Української Національної Асамб

леї Висунуто Українською Національною Асамблеєю

Відибіда

К остянтин

Олександрович

року народження студент Київського державного університету ім Т Г Ш евченка про

живає в м Києві безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Меншеслів

м Київ Виборчийокруг№

Васильченко

ВолодимирМиколайович

року народження технік механік директор приватного підприємства Десна проживає

в м Києві безпартійний Самовисування

Головко

Олександр

Борисович

року народження викладач історії редактор відділу політики Всеукраїнського тижневика Регі

он проживає в м Києві член Ліберально демократичної партії України Висунуто виборчим блоком

партій Європейський вибірУкраїни

Гончаров

ОлександрВікторович

року народження економіст генеральний директор фондової брокерської контори

Брок проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Демиденко

Сергій

К аленикович

року народження інженер заступник Голови Демократичної партії У країни з фінансово

економічних питань проживає в м Києві член Демократичної партії України Висунуто вибо

рчим блоком партій Блок Демократичних партій НЕП

Дорошенко

Володимир

Сергійович

року народження управлінець генеральний директор асоціації Атомпромсервіс проживає в

м Києві член Партії духовного економічного і соціального прогресу Висунуто Партією духовного

економічного і соціальногопрогресу

Жук

Віктор

Євгенійович

року народження хімік начальник зміни відкритого акціонерного товариства Петрівсь

кий завод будівельних матеріалів і конструкцій проживає в м Київ безпартійний Самовису

вання

Івасюк

Валерій

Петрович

року народження лікар хірург головаНаціонального комітету профілактики наркоманії і

захворювання наСНІД проживає в м Києві безпартійний Висунуто виборчим блоком партій

Вперед Україно

Кисельов

Сергій

Володимирович

року народження учитель української мови талітератури завідувач відділу редакції газе

ти Київські відомості проживає в м Києві член Всеукраїнського об єднання Громада

Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Коваленко

Євген

Георгійович

року народження юрист доцент кафедри кримінального процесу Національної академії

внутрішніх справ України проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Кондратюк

Тетяна

Вікторівна

року народження референт перекладач генеральний директор товариства з обмеженою

відповідальністю ВАЛДІ проживає в м Києві член Народно демократичної партії України

Висунуто Народно демократичною партією

Кондратюк

ФедірДанилович

року народження юрист прокурор управління Генеральної прокуратури України прожи

ває в м Києві безпартійний Самовисування

Лопата

АнатолійВасильович

року народження військовослужбовець генерал полковник у відставці проживає в

м Києві безпартійний Висунуто Партією Реформи і порядок

Мельник

Віктор

Васильович

року народження немає професії за освітою голова Українського молодіжного

об єднання Рутенія проживає в м Києві член Української Національної Асамблеї Висунуто

Українською Національною Асамблеєю

Мельник

Михайло Іванович

року народження юрист професор Академії служби безпеки України проживає в

м Києві безпартійний Самовисування

Мокроусов

Анатолій

Олексійович

року народження інженер хімік технолог головаВатутінської районної ради та районної

державної адміністрації м Києва проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Павловський

Олександр

Борисович

року народження економіст помічник народного депутата України проживає в м Києві

член Української Республіканської партії Висунуто виборчим блоком партій Національний

фронт

Петрович

ВасильСергійович

року народження вчитель директор професійно технічного училища № м Києва про

живає в м Києві безпартійний Самовисування

Попова

ОльгаМиколаївна

року народження вчитель головаблагодійної фірми Таро проживає в м Києві безпар

тійна Самовисування

Потапова

Алла

Вячеславівна

року народження філолог голова національного культурно просвітницького товариства

Русское собрание проживає в м Києві безпартійна Висунуто виборчим блоком партій

ТрудоваУкраїна

Степанов

Олександр

Гнатович

року народження інженер механік президент промислово фінансової корпорації Ар

нольд проживає в м Києві член Всеукраїнської партії трудящих Висунуто Всеукраїнською

партією трудящих

Сушко

ПетроПетрович

року народження адвокат приватний адвокат проживає в м Києві безпартійний Само

висування



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Талашко

Володимир

Дмитрович

року народження актор кіно актор кіностудії ім Довженка проживає в м Києві член

Партії Регіонального відродження України Висунуто Партією Регіонального відродження

України

Чорноволенко

Олександр

Віленович

року народження економіст математик начальник валютно експертного управління

Київської міської державної адміністрації головаЦентральної

контрольно ревізійної комісії Народного Руху України проживає в м Києві член Народного

Руху України Висунуто НароднимРухом України

Шпундра

Володимир

Григорович

року народження інженер металург перший заступник начальника Державного управ

ління по забезпеченню металопродукцією Укрметал Державної акціонерної компанії Укр

ресурси проживає в м Києві член Комуністичної партії України Висунуто Комуністичною

партією України

Шульга

Михайло

Федорович

року народження інженер гідротехнік директор Чорнобильського державного житлово

комунального підприємства проживає в м Броварах безпартійний Самовисування

Палій

Алла

Іванівна

року народження лікар районний терапевт Ватутінського районного медичного

об єднання м Києва проживає в м Києві безпартійна Самовисування

м Київ Виборчийокруг№

Аксененко

Сергій Іванович

року народження педагог народний депутат України проживає в м Києві член Комуніс

тичної партії України Самовисування

Асадчев

Валерій

Михайлович

року народження інженер технолог головаМосковської районної ради та районної дер

жавної адміністрації м Києва проживає в м Києві член Народного Руху України Самовису

вання

Безпалий

МихайлоПетрович

року народження юрист директор державної фірми Дельта центр проживає в м Києві

безпартійний Самовисування

Бєлих

Тамара

Василівна

року народження математик старший науковий співробітник М іжнародного математич

ного центру Національної Академії наук України проживає в м Києві безпартійна Самовису

вання

Бєлкін

Володимир

Володимирович

року народження інженер директор науково дослідного інституту Буран проживає в

м Києві безпартійний Самовисування

Бойко

Олег

Миколайович

року народження економіст заступник начальника відділу зовнішньої комплектації заво

ду Агромаш проживає в м Києві член Української Національної Асамблеї Висунуто Укра

їнською Національною Асамблеєю

Вакуленко

Валентин

Миколайович

року народження юрист радник з юридичних питань Республіканської ради солідарних

профспілок України Радник Національної конфедерації праці України проживає в с Острійці

Білоцерківського району Київської області член Соціал демократичної партії України

об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Васильков

Віктор

Іванович

року народження інженер технолог старший оперуповноважений з особливо важливих справ

управління Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх

справ України проживає в м Києві безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Блок Демокра

тичних партій НЕП

Врублевський

ВікторБорисович

року народження вчитель української мови та літератури тимчасово не працює прожи

ває вМ Києві безпартійний Самовисування

Гресь

Борис

Володимирович

року народження інженер економіст президент закритого акціонерного товариства Троянда

проживає в м Києві член Ліберальної партії України Висунуто виборчим блоком партій Партія

праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Дроботун

Василь

Іванович

року народження інженер електоромеханік директор приватного підприємства Конко

рдія проживає в м Києві член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїн

ським об єднанням Громада

К азаков

МиколаМихайлович

року народження економіст начальник Управління захисту прав споживачів м Києва

проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Корбан

Олег

Борисович

року народження інженер будівельник президент Всеукраїнської асоціації працівників

підприємств нафтопродуктозабезпечення України проживає в м Києві член Селянської партії

У країни Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії України таСелянської партії Укра

їни Заправду занарод заУкраїну

Малишко

Микола

Іванович

року народження юрист викладач Національного технічного університету Київський

політехнічний інститут проживає в м Києві безпартійний Висунуто Партією духовного

економічного і соціального прогресу

Мартиненко

Євген

Іванович

року народження інженер системотехнік керівник сектору Київського науково

дослідного інституту К вант проживає в м Києві член Партії Союз Висунуто Партією

Союз

Месель Веселяк

Олег Вікторович

року народження викладач тренер директор концерну Денді проживає в м Києві

безпартійний Самовисування

Нестеренко

Микола

Іванович

року народження радіофізик директор науково виробничого товариства НІМЕКС

проживає в м Києві член Партії Регіонального відродження України Висунуто Партією Регі

онального відродження України

Присяжнюк

Віктор

Васильович

року народження зоотехнік журналіст головний редактор всеукраїнської газети Наш

час Голова Української селянської демократичної партії проживає в м Яготині Київської

області Висунуто виборчим блоком партій Європейський вибір України

Рубан

Владислав

Якович

року народження інженер електрик завідувач відділом заступник директора Українсь

кого мовно інформаційного фонду Національної Академії наук України проживає в м Києві

безпартійний Самовисування

Рябіка

Володимир

Леонідович

року народження інженер механік голова Українського національного комітету молоді

жних організацій проживає в м Києві безпартійний Самовисування



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Тараненко

Андрій

Васильович

року народження журналіст президент Всеукраїнської громадської організації Україн

ський громадсько політичний фонд народної підтримки президентства парламентаризму

проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Терьохін

СергійАнатолійович

року народження економіст міжнародник народний депутат України проживає в

м Києві член Партії Реформи і порядок Самовисування

Токарев

Павло

Васильович

року народження інженер механік генеральний директор фірми Ш елтон проживає в

м Київ член Партії Зелених України Висунуто

Партією Зелених України

Топчій

Алла

Дмитрівна

року народження журналіст головний спеціаліст літредактор Головного управління

Державного казначейства України проживає в м Броварах Київської області член Всеукраїн

ського політичного об єднання Державна самостійність України Висунуто виборчим блоком

партій Меншеслів

Шокін

Віктор

Миколайович

року народження юрист правознавець начальник відділу нагляду за дотриманням зако

нів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю прокуратури

м Києва проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Кравчук

Володимир

Іванович

року народження інженер механік народний депутат України заступник голови Коміте

ту Верховної Ради України з питань агропромислового комплексу проживає в м Києві член

Аграрної партії У країни Висунуто Аграрною партією України

м Київ Виборчийокруг№

Білецький

Юрій

Олександрович

року народження інженер фізик головаправління відкритого акціонерного товариства

Світанок проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Білоус

Андрій

Віталійович

року народження немає професії заосвітою завідувач відділення політології Ф онду соці

альної демократії ім Ю Бачинського проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Білоус

Артур

Олександрович

року народження математик радник Президента України доцент кафедри політології

Національного університету Києво Могилянська Академія проживає в м Києві член На

родно демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією

Бродський

Михайло

Юрійович

року народження економіст голова ради газети Київські Відомості закритого акціоне

рного товариства Видавництво Київські Відомості проживає в м Києві безпартійний

Самовисування

Булгаков

Валерій

Андрійович

року народження вчитель директор Київського будівельного технікуму проживає в

м Київ член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністичною партією України

Гнесюк

Микола

Іванович

року народження юрист керівник юридичного відділу Державного комітету рибного

господарстваУкраїни проживає в м Києві безпартійний Збори громадян

Головач

Володимир

Володимирович

року народження юрист голова фонду громадської протидії корупції Чисті руки пре

зидент аудиторської фірми Аналітик проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Грищук

Валерій

Павлович

року народження фізик голова ради засновників акціонерного товариства Ф орум ХХІ

проживає в м Києві член Демократичної партії У країни Висунуто виборчим блоком партій

Блок Демократичних партій НЕП

Загородній

Володимир

Васильович

року народження лікар перший заступник начальника Головного управління охорони

здоров я м Києва проживає в м Києві член Ліберальної партії У країни Висунуто виборчим

блоком партій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Іллєнко

Юрій

Герасимович

року народження кінорежисер завідувач кафедри кінорежисури та кінодраматургії Київ

ського державного інституту театрального мистецтва ім Карпенка Карого проживає в

м Києві член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Ілясевич

Ярослав

Михайлович

року народження викладач російської мови і літератури народний депутат України про

живає в м Києві член Української Національної Асамблеї Висунуто Українською Національ

ною Асамблеєю

Лавренюк

Олексій

Васильович

року народження військовослужбовець начальник кафедри стратегії генерал лейтенант

Академії Збройних сил України проживає в м Києві безпартійний Висунуто виборчим бло

ком партій Національний фронт

Лівінський

Олександр

Михайлович

року народження інженер будівельник перший віце президент Академії будівництва

України директор колективного підприємства Науково технічного центру Академії будів

ництваУкраїни проживає в м Києві безпартійний Висунуто Партією духовного економічно

го і соціального прогресу

Мельник

Микола

Іванович

року народження правознавець головний консультант Комітету Верховної Ради України

з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю доцент Національної академії

М іністерства внутрішніх справ України проживає в м Києві безпартійний Трудовий колек

тив

Платонов

Сергій Ігорович

року народження вчитель заступник директора товариства з обмеженою відповідальніс

тю Стоїк проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Рудь

Микола

Семенович

року народження інженер будівельник доцент Київського державного технічного універ

ситету будівництва і архітектури проживає в м Київ безпартійний Самовисування

Рутковський

Олександр

Григорович

року народження історик мистецтвознавець старший науковий співробітник інституту

мистецтвознавства фольклору та етнології Національної академії наук України проживає в

м Києві член Партії Регіонального відродження України Висунуто Партією Регіонального

відродження України

Сушак

Микола

Іосійович

року народження інженер провідний науковий співробітник клінічної лікарні №Залізни

чного району м Києва проживає в м Києві член Партії захисників Вітчизни Висунуто Парті

єю захисників Вітчизни



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Табачук

Вадим

Вадимович

року народження бібліотекар бібліограф генеральний директор телевізійної студії

Служба інформації проживає в м Києві член Християнсько демократичної партії У країни

Висунуто Християнсько демократичною

партією України

Титарчук

Валерій

Григорович

року народження інженер електрик голова районної державної адміністрації Залізнич

ного району м Києва проживає в м Києві безпартійний Трудовий колектив

Хоменко

Борис

Григорович

року народження лікар завідувач кафедри професор Національного педагогічного уні

верситету проживає в м Києві безпартійний Висунуто Соціал демократичною партією Укра

їни

Шевченко

Володимир

Олександрович

року народження лікар провідний науковий співробітник Київського медичної академії

післядипломної освіти проживає в м Києві член Всеукраїнського обєднання Громада Ви

сунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Щербина

Геннадій

Павлович

року народження інженер електромеханік директор науково дослідного та конструктор

сько технологічного інституту міського господарства проживає в м Київ член Всеукраїнської

партії трудящих Висунуто Всеукраїнською партією трудящих

Яремчук

Ж орж

Григорович

року народження інженер директор приватного підприємства Жіно проживає в

м Києві член Республіканської Християнської партії Висунуто Республіканською Християн

ською партією

м Київ Виборчийокруг№

Адаменко

Віталій

Едуардович

року народження економіст головний редактор газети Праця і зарплата генеральний

директор товариства з обмеженою відповідальністю Іформаційно консультативна фірма

Праця проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Буздуган

Юрій

Олексійович

року народження економіст народний депутат України Голова Ради Соціал

демократичної партії України проживає в м Києві Висунуто Соціал демократичною партією

України

Всеволодов

Микола

Михайлович

року народження юрист проректор Київського національного економічного університе

ту проживає в м Києві безпартійний Висунуто Аграрною партією України

Горбатюк

Мирослав

Пилипович

року народження інженер електрик народний депутат України проживає в м Києві

член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Гринчак

Валерій

Іванович

року народження інженер з експлуатації автотранспортної техніки юрисконсульт закри

того акціонерного товариства Геліотроп м Київ проживає в м Києві член Української

партії справедливості Висунуто виборчим блоком партій ТрудоваУкраїна

Данилін

Микола

Олексійович

року народження інженер теплоенергетик директор товариства з обмеженою відповіда

льністю Мале колективне підприємство Топаз проживає в м Києві член Соціалістичної

партії У країни Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії У країни таСелянської партії

У країни Заправду занарод заУкраїну

Данченко

Марія

Іванівна

року народження економіст начальник фінансово економічного управління Української

державної корпорації з будівництваметрополітенів і тунелів проживає в м Києві член Партії

Регіонального відродження України Висунуто Партією Регіонального відродження України

Дудчак

Василь

Іванович

року народження інженер по електронно обчислювальним машинам доцент кафедри

міжнародної економіки Київського національного економічного університету проживає в

м Києві член Народно демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією

Запальський

Анатолій

Іванович

року народження лікар лікар невропатолог в поліклінічному відділенні лікарні №

м Києва проживає в с Тарасівці Києво Святошинського району Київської області безпартій

ний Самовисування

Ільїн

МиколаДмитрович

року народження юрист правовознавець адвокат юридичної консультації Київ с

проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Ковальчук

Марина

Віталіївна

року народження філолог юрист президент юридичної фірми Київ Хуст помічник

консультант народного депутата України проживає в м Києві член Партії Реформи і порядок

ВисунутоПартією Реформи і порядок

Кордун

Людмила

Феліксівна

року народження викладач української мови талітератури головакомітету захисту мало

забезпечених дітей сиріт та інвалідів проживає в м Києві член Прогресивної соціалістичної

партії У країни Висунуто Прогресивною соціалістичною партією України

Лановий

Володимир

Тимофійович

року народження економіст народний депутат України виконуючий обов язки голови

Ф онду державного майна України проживає в м Києві безпартійний Висунуто виборчим

блоком партій Європейський вибір України

Лєбєдєв

Олексій

Миколайович

року народження інженер будівельник заступник завідувача відділу державної адмініст

рації Радянського району м Києва проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Лутченко

Юрій

Володимирович

року народження інженер електрик заступник декана факультету електроенерготехніки

та автоматики Національного технічного університету України проживає в м Києві член

Соціал демократичної партії У країни об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією

України об єднаною

Мазур

Ігор

Петрович

року народження немає професії за освітою тимчасово не працює проживає в

м Хмельницькому член Української Національної Асамблеї Висунуто Українською Націона

льною Асамблеєю

Мартинюк

Володимир

Андрійович

року народження економіст викладач заступник генерального директора виробничого

об єднання Укрспецавтоматика проживає в м Києві член Комуністичної партії У країни

Висунуто Комуністичною партією України

Подмогильний

Микола

Васильович

року народження інженер головаЖовтневої районної державної адміністрації м Києва

головаради Жовтневого району м Києва проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Салахов

ЄхрамАбдуллайович

року народження радіоінженер директор малого приватного підприємства СЕА про

живає в м Києві безпартійний Самовисування



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Скітьов

Павло

Леонідович

року народження гірничий інженер заступник директора товариства з обмеженою відпо

відальністю Канберра Клен проживає в м Києві член Всеукраїнської партії трудящих

Висунуто Всеукраїнською партією трудящих

Соскін

Олег

Ігорович

року народження економіст директор інституту трансформації суспільства проживає в

м Києві член Української К онсервативної Республіканської партії Самовисування

Таланчук

Петро

Михайлович

року народження інженер механік директор науково дослідного інституту Спектр при

Національному технічному університеті Київський політехнічний інститут проживає в

м Києві член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням

Громада

Федоренко

Григорій

Михайлович

року народження інженер завідувач лабораторії Інституту електродинаміки Національ

ної Академії наук України проживає в м Києві член Партії духовного економічного і соціаль

ного прогресу Висунуто Партією духовного економічного і соціального прогресу

Чубатенко

ОлександрМиколайович

року народження інженер електрик голова правління Київської економічно політичної

фундації проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Воропаєва

Нелля

Кирилівна

року народження економіст заступник голови ради Жовтневого району м Києва прожи

ває в м Києві безпартійна Висунуто виборчим блоком партій Партія праці та Ліберальна

партія РАЗОМ

Слободенюк

Сергій

Анатолійович

року народження інженер механік старший консультантСекретаріату

Верховної Ради України проживає в м Києві член Демократичної партії України Висунуто вибор

чимблокомпартій Блок Демократичних партій НЕП

Тіщенко

Микола

Васильович

року народження економіст головаправління благодійногофонду

сприяння розвитку гуманітарних та економічних наук М іжнародний діловий центр прожи

ває в м Києві безпартійний Самовисування

м Київ Виборчийокруг№

Анастасієв

Валентин

Олексійович

року народження інженер радіотелемеханік пенсіонер голова Київської міської ради

організації ветеранів України начальник районного спортивно технічного центру Харківсь

кий Товариства сприяння обороні України проживає в м Києві безпартійний Висунуто

Комуністичною партією України

Галицький

Микола

Іванович

року народження технік механік голова правління генеральний директор відкритого

акціонерного товариства Київський м ясокомбінат проживає в смт Мала КоренихаМикола

ївської області безпартійний Висунуто виборчим блоком партій ТрудоваУкраїна

Георгієвський

МиколаСергійович

року народження правознавець президент концерну Енран проживає в м Києві без

партійний Самовисування

Головченко

Ольга

Віталіївна

року народження викладач філософії науковий співробітник Інституту педагогіки і пси

хології професійної освіти Академії педагогічних наук України проживає в м Києві безпар

тійна Висунуто Партією Союз

Духота

Юрій

Андрійович

року народження економіст радник з економічних питань науково дослідного інституту

Державного комітету статистики України проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Ємець

Олександр

Іванович

року народження юрист психолог народний депутат України проживає в м Києві член

Народно демократичної партії Висунуто Народно

демократичною партією

Єщенко

ЮрійОлександрович

року народження немає професії за освітою тимчасово не працює проживає в м Києві

безпартійний Самовисування

Задорожній

Олександр

Вікторович

року народження юрист міжнародник доцент кафедри міжнародного права Київського

державного університету ім Т Г Ш евченка директор юридичної фірми Проксен проживає

в м Києві безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Блок Демократичних партій

НЕП

Квят

Вячеслав

Петрович

року народження економіст голова наглядової ради відкритого акціонерного товариства

Бориспільський завод Прометей проживає в с Стоянці Києво Святошинського району Київ

ської області безпартійний Самовисування

Комарчук

Сергій

Степанович

року народження економіст начальник відділу економіки головного управління націона

льних природних парків і заповідної справи М іністерства екологічної безпеки проживає в

с Новосілки Києво Святошинського району Київської області член Народного Руху України

Висунуто Народним Рухом України

Кондрашов

ВадимАнтонович

року народження радіотехнік генеральний директор акціонерного товариства ІВК

проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Кругляк

МихайлоСуренович

року народження водій директор малого приватного підприємства Братерство прожи

ває в м Києві безпартійний Самовисування

Лагода

Сергій

Віталійович

року народження немає професії за освітою студент курсу філософського факультету

Київського національного університету ім Т Г Ш евченка проживає в м Києві член Партії

духовного економічного і соціального прогресу Висунуто Партією духовного економічного і

соціального прогресу

Макода

Володимир

Євгенович

року народження юрист вчитель президент юридичного приватного підприємства Влад

і Піт проживає в м Києві безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Європейський

вибір України

Малафеєв

Андрій

Сергійович

року народження економіст голова профспілки працівників харчової промисловості

проживає в м Києві член Соціал демократичної партії У країни обєднаної Висунуто Соці

ал демократичною партією України обєднаною

Мамалига

Володимир

Володимирович

року народження немає професії за освітою виконуючий обов язки заступника голови

партії У країнська Національна Асамблея проживає в м Черкасах член Української Націона

льної Асамблеї Висунуто Українською Національною Асамблеєю

Матвієнко

К остянтин

Степанович

року народження інженер завідувач відділу міжнародних зв язків

Державного центру культурної політики М іністерства культури України проживає в м Києві

безпартійний Висунуто Партією Зелених України



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Матюшко

Богдан

К остянтинович

року народження вчитель аспірант Національного педагогічного університету

ім Драгоманова проживає в м Києві член Всеукраїнського політичного обєднання Держав

насамостійність України Висунуто виборчим блоком партій Меншеслів

Новожилов

Борис

Валерійович

року народження викладач історії голова правління закритого акціонерного товариства

Українськаконсалтингова група проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Одарич

СергійОлегович

року народження інженер програміст президент благодійного фонду Українська перс

пектива проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Омецинський

Броніслав

Францович

року народження інженер електрик завідувач сектором з гуманітарної допомоги Кабіне

ту М іністрів України проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Русанов

Віктор

Борисович

року народження економіст головний економіст акціонерного товариствазакритого типу

ЮР Аудит проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Смик

Олександр

Віталійович

року народження архітектор головний консультант апарату Верховної Ради України

проживає в м Києві безпартійний Висунуто Всеукраїнською партією трудящих

Федоровський

ВолодимирКузьмич

року народження економіст пенсіонер проживає в м Києві безпартійний Самовисуван

ня

Щербак

Ігор

Михайлович

року народження інженер електромеханік перший заступник начальника Головного

управління контролю за благоустроєм Київської державної адміністрації проживає в м Києві

член Української Республіканської партії Самовисування

Ярковий

Олексій

Григорович

року народження інженер директор товариства з обмеженою відповідальністю Яран

проживає в м Києві член Аграрної партії У країни Висунуто Аграрною партією України

Жовніренко

Павло

Григорович

року народження економіст міжнародник директор програм М іжнародного фонду Від

родження проживає в м Києві член Партії Реформи і порядок Висунуто Партією Рефо

рми і порядок

м Київ Виборчийокруг№

Андреєв

Георгій

Володимирович

року народження інженер електромеханік президент акціонерного товариства Інвести

ційнакомпанія Інвестсервіс проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Бабич

ВалерійГеоргійович

року народження економіст народний депутат України проживає в м Києві безпартій

ний Самовисування

Биков

СергійОлексійович

року народження економіст тимчасово не працює проживає в м Києві безпартійний

Самовисування

Бровко

Володимир

Дмитрович

року народження економіст директор товаристваз обмеженою відповідальністю ПАІР

проживає в м Києві член Партії Зелених України Висунуто Партією Зелених України

Булах

Григорій

Іванович

року народження артист політолог письменник артист Національної філармонії У краї

ни проживає в м Києві безпартійний Висунуто Партією національно економічного розвитку

України

Бураков

Олександр

Миколайович

року народження лікар лікар Київського державного центру спортивної медицини про

живає в м Києві член Партії слов янської єдності У країни Висунуто Партією Союз

Васильєв

Володимир

Олександрович

року народження інженер механік заступник генерального директора відкритого акціо

нерного товариства ІВК проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Власюк

Олексій

Миколайович

року народження лікар стоматолог президент закритого акціонерного товариства Інте

рмедпром проживає в м Києві член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Все

українським обєднанням Громада

Гладкий

Василь

Михайлович

року народження юрист правознавець президент М іжнародного фонду інвалідів Чорно

биля Чорнобиль Надія проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Грачов

Олег

Володимирович

року народження інженер механік директор Науково дослідного інженерного центру

заводських лабораторій Тест проживає в м Києві член

Соціал демократичної партії У країни Висунуто Соціал демократичною

партією України

Ємшанов

Денис

Геннадійович

року народження вчений еколог консультант М іжрегіональної депутатської групи на

захист вітчизняного товаровиробника Верховної Ради України проживає в м Києві член

Партії Регіонального відродження України Висунуто Партією Регіонального відродження

України

Єрьоменко

Ольга

Пилипівна

року народження інженер теплоенергетик головний інженер проектів інституту Украг

ропромпроект проживає в м Києві член Аграрної партії України Висунуто Аграрною парті

єю України

Захарченко

Анатолій

Миколайович

року народження біолог викладач біології та хімії генеральний директор Інвестиційна

компанія Кронос і К проживає в м Києві безпартійний Висунуто виборчим блоком партій

Європейський вибір України

Клименко

Володимир

Михайлович

року народження хімік економіст генеральний директор підприємства Ф уджі спорт

проживає в м Броварах Київської області безпартійний Самовисування

Ковбаса

Анатолій

Миколайович

року народження ядерний фізик тимчасово непрацює проживає в м Києві член Народ

ного Руху України Самовисування

Ковтун

Юрій Гаврилович

року народження інженер з машин хімічних виробництв пенсіонер проживає в м Києві

безпартійний Самовисування



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Козуніті

Петро

Олександрович

року народження інженер електоромеханік провідний фахівець торгового дому Хлібо

дар проживає в м Києві член Всеукраїнської партії трудящих Висунуто Всеукраїнською

партією трудящих

Костерін

Володимир

Олександрович

року народження економіст президент громадської організації М іжнаціональний кон

грес Злагода проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Кредісов

Вячеслав

Анатолійович

року народження економіст голова правління товариства з обмеженою відповідальністю

Мезокред Імпортер проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Крижанівський

ВолодимирПетрович

року народження інженер будівельник завідуючий міжнародним відділом НДП прожи

ває в м Києві безпартійний Самовисування

Кудряшов

Сергій

Павлович

року народження інженер механік юрист старший уповноважений Державної служби по

боротьбі з економічною злочинністю Управління охорони Київського метрополітену головного

управління М іністерства внутрішніх справ України в м Києві проживає в м Києві безпартій

ний Самовисування

Лага

Віктор

Андрійович

року народження товарознавець менеджер заступник голови Ватутінської районної

державної адміністрації м Києва проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Легеза

Микола

Андрійович

року народження немає професії за освітою голова ради самоврядування селищаБиков

ня проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Лузан

Олександр

Васильович

року народження інженер електрик заступник голови партії Громадянський конгрес

України проживає в м Києві член Громадянського конгресу України Висунуто виборчим

блоком партій ТрудоваУкраїна

Лукаш

Владислав

Борисович

року народження інженер механік старший науковий співробітник науково дослідного

інституту Оріон проживає в м Києві член Народного Руху України Висунуто Народним

Рухом України

Лупиніс

Анатолій

Іванович

року народження немає професії за освітою тимчасово не працює проживає в

с Сатанівці Монастирищенського району Черкаської область член Української Національної

Асамблеї Висунуто Українською Національною Асамблеєю

Майборода

Володимир

Дмитрович

року народження немає професії заосвітою слюсар військової частини

А проживає в м Києві член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністичною

партією України

Макаренко

Михайло

Васильович

року народження акушер гінеколог головний лікар пологового будинку №м Києва про

живає в м Києві безпартійний Самовисування

Микитенко

Олег

Іванович

року народження журналіст головний редактор журналу Всесвіт президент товарист

ва з обмеженою відповідальністю Видавничий дім Всесвіт проживає в м Києві член Партії

економічного відродження Висунуто виборчим блоком партій Блок Демократичних партій

НЕП

Нерус

Віталій

Тимофійович

року народження викладач історії начальник будівельної дільниці малого приватного

підприємства Зарядка сифонів виконавець робіт будівельного кооперативу Гарант про

живає в м Києві член Конгресу Українських

Націоналістів Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Пилипчак

Василь

Григорович

року народження соліст валторніст соліст оркестру Національної опери України про

живає в м Києві безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Меншеслів

Пилипчук

Володимир

Мефодійович

року народження інженер електромеханік економіст народний депутат України прожи

ває в м Києві безпартійний Самовисування

Пухов

Віктор

Вікторович

року народження військовий заступник голови Київського міського осередку асоціації

соціальної підтримки колишніх співробітників спецслужб України Співдружність проживає

в м Києві член Народно демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією

Таран

Віталій

Степанович

року народження юрист правознавець генеральний директор приватного підприємства

ТМ КОМПАНІ голова Спілки захисту прав споживачів Дніпровського району м Києва

проживає в м Києві член Соціал демократичної партії України об єднаної Самовисування

Федченко

МиколаМиколайович

року народження інженер пенсіонер проживає в м Києві безпартійний Висунуто Пар

тією духовного економічного і соціального прогресу

Чайка

Віктор

Володимирович

року народження журналіст президент закритого акціонерного товариства Видавницт

во Київські Відомості проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Шерстюк

Леонід

Іванович

року народження економіст начальник управління Державного казначейства м Києві

проживає в м Києві член Народного Руху України Самовисування

Доній

Олександр

Сергійович

року народження історик заступник директора Центру політичного аналізу і виборчих

технологій головний консультант наукового товариства реставрації У країніка проживає в

м Києві член Партії Реформи і порядок Висунуто Партією Реформи і порядок

м Київ Виборчийокруг№

Альошин

ВалерійБорисович

року народження економіст народний депутат України проживає в м Києві член На

родного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Безруких

Віталій

Васильович

року народження технолог інженер начальник будівельного комплексу у Державному

комунальному підприємстві по будівництву та експлуатації гаражів Дарницького району

м Києва проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Гривачевський

Борис

Євгенович

року народження філолог викладач української мови і літератури політичний оглядач

творчо виробничого об єднання УТН Національної телекомпанії У країни проживає в

м Києві безпартійний Самовисування



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Єрасов

Володимир

Віталійович

року народження інженер будівельник генеральний директор акціонерного товариства

закритого типу Центр сучасних технологій проживає в м Києві безпартійний Висунуто

Соціал демократичною партією України

Єршов

Леонід

Іванович

року народження юрист адвокат Дніпропетровської обласної колегії адвокатів проживає

в смт Межовій член Партії національного врятування України Висунуто Партією Союз

К апустович

Володимир

Вікторович

року народження економіст консультант комітету Верховної Ради України проживає в

м Київ безпартійний Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Кононенко

Володимир

Іванович

року народження інженер юрист головний юрисконсульт відкритого акціонерного това

риства Укрнафта проживає в м Києві член Ліберально демократичної партії України Ви

сунуто виборчим блоком партій Європейський вибір України

Короткевич

Микола

Євгенович

року народження юрист суддя Верховного Суду України проживає в м Київ безпартій

ний Самовисування

Лузан

Володимир

Васильович

року народження інженер геофізик викладач Київського геологорозвідувального техні

куму проживає в м Києві член Прогресивної соціалістичної партії У країни Висунуто Про

гресивною соціалістичною партією України

Міщенко

Микола

Миколайович

року народження журналіст радник Голови Верховної Ради України проживає в

м Києві безпартійний Висунуто виборчим блоком Соціалістичної партії У країни таСелянсь

кої партії України Заправду занарод заУкраїну

Поляченко

ВолодимирАврумович

року народження інженер будівельник президент холдінгової компанії Київміськбуд

проживає в м Київ безпартійний Самовисування

Радов

ГеоргійОпанасович

року народження юрист правознавець ректорКиївського інституту

Міністерствавнутрішніх справ проживаєвм Києві безпартійний Самовисування

Тимощук

Іван

Іванович

року народження інженер технолог директор Українського державного інституту по

проектуванню підприємств м ясної та молочної промисловості проживає в м Києві член Аг

рарної партії України Висунуто Аграрною партією України

Ткаченко

СтепанК узьмич

року народження журналіст народний депутат України проживає в м Києві безпартій

ний Самовисування

Товтрівська

Олеся

Олександрівна

року народження медсестра модель президент фірми Сільвер Модел проживає в

м Київ член Соціал демократичної партії У країни об єднаної Висунуто Соціал

демократичною партією України об єднаною

Трусов

Андрій

Вікторович

року народження економіст заступник генерального директора будівельно виробничого

підприємства Ренесанс К проживає в м Обухові К иївської області член Партії Зелених

України Висунуто Партією Зелених України

Чемерис

Володимир

Володимирович

року народження фізик народний депутат України проживає в м Київ член Української

Республіканської партії Самовисування

Черновецький

ЛеонідМихайлович

року народження юрист народний депутат України проживає в м Києві безпартійний

Самовисування

Шевченко

ВікторВікторович

року народження юрист заступник прокурора м Києва проживає в м Києві безпартій

ний Самовисування

Шевченко

Олександр

Оксентійович

року народження викладач історії професор юридичного факультету Київського держав

ного університету проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Шовкошитний

Володимир

Федорович

року народження інженер теплоенергетик атомник президент Міжнародної організації Союз

Чорнобиль проживає в м Києві член Демократичної партії України Висунуто виборчим блоком

партій Блок Демократичних партій НЕП

Юркевич

Анатолій Іванович

року народження радіоінженер голова правління акціонерного товариства Бан

комзв язок проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Балацій

Ігор

Миколайович

року народження студент студент Київськогодержавноготехнічногоуніверситету будівництва

та архітектури проживає в м Києві член Партії праці Висунуто виборчим блоком партій Партія

праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Строкань

Владислав

Якович

року народження інженер електрик заступник головного енергетика Київського заводу

Енергія проживає в м Києві член Української Національної Асамблеї Висунуто Українсь

кою Національною Асамблеєю

Чернявський

Валерій

Францович

року народження машиніст парових котлів тимчасово не працюючий проживає в

с Чоповичах Малинського району Житомирської області безпартійний Самовисування

м Київ Виборчийокруг№

Габер

Микола

Олександрович

року народження еколог науковий співробітник Інституту зоології

Національної Академії наук України головний редактор газети Оболонь проживає в

м Києві безпартійний Самовисування

Кожевніков

ОлексійСергійович

року народження економіст директор М іжрегіонального коледжу ринкових відносин

проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Кривошея

Сергій

Вікторович

року народження інженер економіст голова правління акціонерного товариства Укрін

банк проживає в м Києві член Партії Зелених України Висунуто Партією Зелених України

Кубах

Олег

Петрович

року народження викладач сербсько хорватської мови кореспондент газети Хрещатик

проживає в м Києві член Української Національної Асамблеї Висунуто Українською Націо

нальною Асамблеєю

Куньов

ІванПавлович

року народження інженер історик інженер поліклініки № Мінського району м Києва

проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Кучменко

Олександр

Васильович

року народження журналіст редактор масової літератури генеральний директор Народ

ного телебачення України проживає в м Києві безпартійний Самовисування



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Лалак

Олександр

Миколайович

року народження інженер майор Національної гвардії України військова частина

проживає в м Києві безпартійний Висунуто Партією захисників Вітчизни

Литвин

Сергій

Валентинович

року народження інженер механік генеральний директор акціонерного товариства Аг

ромекс проживає в м Києві член Аграрної партії України Висунуто Аграрною партією

України

Литвинчук

Олександр

Володимирович

року народження викладач іноземних мов директор товариства з обмеженою відповіда

льністю Віталіна проживає в м Києві член Народно демократичної партії Висунуто На

родно демократичною партією

Мариненко Герман

Людмила

Олексіївна

року народження економіст керівник Київського центру німецької культури Відершт

раль проживає в м Києві член Соціал демократичної партії України Висунуто Соціал

демократичною партією України

Марциновський

Олександр

Юрійович

року народження інженер електронної техніки голова правління акціонерного товарист

ва Україна холдинг лізинг проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Мірошниченко

Василь

Миколайович

року народження юрист правознавець радник Всеукраїнського об єднання Громада

проживає в м Києві член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським

об єднанням Громада

Мужук

Леонід

Петрович

року народження філолог кінодраматург журналіст режисер генеральний директор Укрте

лефільму проживає в м Києві член Демократичної партії України Висунуто виборчим блоком

партій Блок Демократичних партій НЕП

Песоцький

Віталій

Валерійович

року народження інженер менеджер генеральний директор інституту економіки права

тасистем управління Песоцьких проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Плотнікова

Галина

Василівна

року народження інженер математик інженер Українського будинку економічних та

науково технічних знань проживає в м Києві член Всеукраїнської партії трудящих Висунуто

Всеукраїнською партією трудящих

Полудьонний

Микола

Миколайович

року народження юрист директор програми благодійного фонду Українська Правнича

Ф ундація проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Путінцев

Сергій

Борисович

року народження юрист голова Київської обласної профспілки юристів Солідарні

профспілки України проживає в м Києві член Соціал демократичної партії У країни

об єднаної Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

Саблук

Василь

Трохимович

року народження агроном завідувач лабораторії Інституту цукрових буряків Української

Академії аграрних наук проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Салій

Іван

Миколайович

року народження інженер голова громадського обєднання Вибір проживає в м Києві

безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Партія праці та Ліберальна партія

РАЗОМ

Святненко

Олександр

Іванович

року народження товарознавець директор магазину Овочі фрукти проживає в

м Києві член Республіканської Християнської партії Висунуто Республіканською Християн

ською партією

Скрипіль

Михайло

Михайлович

року народження вантажник бригадир вантажників К иєво Петрівського підприємства

промислово залізничного транспорту проживає в м Києві член Комуністичної партії України

Висунуто Комуністичною партією України

Слободян

Олександр

Вячеславович

року народження інженер економіст генеральний директор акціонерного товариства

Оболонь проживає в м Києві член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом

України

Стороняк

Василь

Ярославович

року народження юрист правознавець адвокат президент холдінгової компанії Миря

нин проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Субетов

Сергій

Миколайович

року народження інженер електрик голова правління акціонерного товариства Євроде

корт проживає в м Києві член Ліберально демократичної партії У країни Висунуто вибор

чим блоком партій Європейський вибір України

Хмільовський

ВікторМечиславович

року народження інженер президент Спілки орендарів і підприємців України проживає

в м Києві безпартійний Самовисування

Яковлєв

Віктор

Тимофійович

року народження викладач історії та політології головний консультант Секретаріату

Верховної Ради України проживає в м Києві член Соціалістичної партії У країни Висунуто

виборчим блоком Соціалістичної партії У країни та Селянської партії У країни За правду за

народ заУкраїну

м Київ Виборчийокруг№

Білаш

Олександр

Іванович

року народження композитор пенсіонер проживає в м Києві член Всеукраїнського

об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським об єднанням Громада

Голобуцький

Петро

Володимирович

року народження викладач історії завідувач відділу Національної бібліотеки України

ім В Вернадського проживає в м Києві член Республіканської Християнської партії Висуну

то Республіканською Християнською партією

Дяченко

Юрій

Олексійович

року народження викладач філософських дисциплін заступник директора товариства з

обмеженою відповідальністю Маркон Л Т В проживає в м Києві член Демократичної пар

тії У країни Висунуто виборчим блоком партій Блок Демократичних партій НЕП

Єремеєв

Микола

Миколайович

року народження інженер радіотехнік начальник лабораторії Військово медичної акаде

мії проживає в м Києві член Громадянського конгресу України Висунуто виборчим блоком

партій ТрудоваУкраїна

Желізко

Володимир

Віталійович

року народження хімик кібернетик асистент Київського державного технічного універ

ситету будівництватаархітектури проживає в м Києві безпартійний Самовисування



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Захарчук

Михайло

Володимирович

року народження технік електрик механік президент промислової асоціації Пріоритет

селу проживає в м Києві безпартійний Самовисування

І гнатенко

Іван

Андрійович

року народження інженер механік генеральний директор закритого

акціонерного товариства Полімер проживає в м Києві безпартійний Самовисування

К арабанов

Микола

Федорович

року народження військовослужбовець військовий комісар М інського районного війсь

кового комісаріату м Києва проживає в м Києві безпартійний Самовисування

К сюк

ОлегМиколайович

року народження економіст слюсар акціонерного товариства Інструментальник про

живає в м Києві безпартійний Самовисування

Лесін

Володимир

Михайлович

року народження технік будівельник директор товаристваз обмеженою відповідальністю

Інжиніринг проживає в м Києві член Ліберально демократичної партії У країни Висунуто

виборчим блоком партій Європейський вибір України

Михайленко

Сергій

Петрович

року народження інженер технолог директор товариства з обмеженою відповідальністю

М ік проживає в м Києві член Народно демократичної партії Висунуто Народно

демократичною партією

Нестеренко

Лідія

Степанівна

року народження філолог викладач магістр державного управління заступник началь

ника управління освіти з міжнародних питань Головного управління освіти проживає в

м Києві член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Новик

Анатолій

Матвійович

року народження інженер електрик голова наглядової ради закритого акціонерного то

вариства Українська прес група проживає в м Києві член Селянської партії У країни Са

мовисування

Олійник

Валентин

Іванович

року народження філолог голова виробничого кооперативу Вулкан проживає в

м Києві безпартійний Висунуто Соціал демократичною партією України

Оробець

ЮрійМиколайович

року народження інженер енергетик народний депутат України проживає в м Києві

безпартійний Самовисування

Панченко

Андрій

Олександрович

року народження учитель української мови талітератури старший

викладач Національного педагогічного університету ім Драгоманова аспірант проживає в

м Києві член Конгресу Українських Націоналістів Висунуто виборчим блоком партій Наці

ональний фронт

Петренко

Володимир

Іванович

року народження інженер будівельник голова правління відкритого акціонерного това

риства Київметробуд Президент Української державної корпорації по будівництву метро

політенів татунелів проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Поздняков

Володимир

Михайлович

року народження вчитель історії науковий співробітник інституту педагогіки Академії

педагогічних наук України проживає в м Києві член Партії духовного економічного і соціа

льного прогресу Висунуто Партією духовного економічного і соціального прогресу

Пьянкова

Олександра

Василівна

року народження лікар педіатр головний лікар дитячої клінічної лікарні № Дитячого

територіального медичного об єднання Подільського району м Києва проживає в м Києві

безпартійна Висунуто виборчим блоком партій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Регурецький

Микола

Петрович

року народження економіст генеральний директор відкритого акціонерного товариства

Украгропромреммаш проживає в м Києві член Аграрної партії У країни Висунуто Аграр

ною партією України

Рись

Сергій

Миколайович

року народження інженер електрик економіст менеджер банківської справи президент

фірми Ш елтон головаради акціонерного товариства Укрінбанк проживає в м Києві член

Партії Зелених України Висунуто Партією Зелених України

Романюк

Олексій

Іванович

року народження інженер електоромеханік заступник голови центрального комітету

профспілки працівників житлово комунального господарства місцевої промисловості прожи

ває в м Києві член Всеукраїнської партії трудящих Висунуто Всеукраїнською партією трудя

щих

Сидоренко

ВалентинЄвгенійович

року народження пілот технік пенсіонер проживає в м Києві член Комуністичної партії

У країни Висунуто Комуністичною партією України

Ситник

Сергій

Володимирович

року народження історик вчитель історії та правознавства середньої загальноосвітньої

школи № м Києва проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Славов

Микола

Антонович

року народження інженер морського флоту народний депутат України проживає в

м Києві член Партії Реформи і порядок Самовисування

Соловей

Володимир

Георгійович

року народження інженер електрик пенсіонер М іністерства оборони проживає в

м Києві член Української Національної Асамблеї Висунуто Українською Національною Аса

мблеєю

Шуров

Костянтин

Вікторович

року народження інженер електронної техніки головний фахівець

зовнішньо економічної діяльності фірми Милосердя проживає в м Києві член Партії Регі

онального відродження України Висунуто Партією Регіонального відродження України

Щербачов

Валентин

Васильович

року народження журналіст спортивний оглядач редакції Доброго ранку Україно

Національної телерадіокомпанії У країни проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Слюсарчук

Роман

Олексійович

року народження викладач історії референт Соціал демократичної партії У країни

об єднаної проживає в с Малій Снітинці Ф астівського району

Київської області член Соціал демократичної партії У країни об єднаної

Висунуто Соціал демократичною партією України об єднаною

м Київ Виборчийокруг№

Бондарчук

Олександр

Васильович

року народження інженер механік конструктор авіаційного науково технічного компле

ксу ім О К Антонова проживає в м Києві член Комуністичної партії У країни Висунуто

Комуністичною партією України



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Войтенко

Наталія

Всеволодівна

року народження інженер будівельник головний інженер проекту закритого акціонерно

го підприємства Гіпроцивільбуд проживає в м Києві член Ліберально демократичної партії

У країни Висунуто виборчим блоком партій Європейський вибір України

Головатий

Сергій

Петрович

року народження юрист міжнародник президент Благодійного фонду Українська прав

ничафундація проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Заєць

Іван

Олександрович

року народження економіст математик народний депутат України проживає в м Києві

член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Зубатенко

Олександр

Гаврилович

року народження вчитель фізкультури виконроб товариства з обмеженою відповідальні

стю КЛМ проживає в м Києві член Української Національної Асамблеї Висунуто Україн

ською Національною Асамблеєю

К алашніков

Олег

Іванович

року народження референт перекладач китайської мови директор з питань маркетингу

підприємства Ф ітомед проживає в м Києві безпартійний Самовисування

К арпенко

Віталій

Опанасович

року народження журналіст головний редактор газети Вечірній Київ проживає в

м Києві безпартійний Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт

Комов

Віталій

Володимирович

року народження інженер механік голова ради самоврядування № Радянського району

м Києва проживає в м Києві член Народно демократичної партії Самовисування

Левенець

Ірина

Євгенівна

року народження історик викладач історії науковий співробітник Інституту педагогіки

та психології професійної освіти Національної академії наук України проживає в м Києві

член Соціал демократичної партії У країни Висунуто Соціал демократичною партією України

Макаренко

Валентин

Іванович

року народження економіст заступник голови Всеукраїнського громадського благодійно

го фонду підтримки національної безпеки голова ревізійної комісії Всеукраїнської партії тру

дящих проживає в м Києві член Всеукраїнської партії трудящих Висунуто Всеукраїнською

партією трудящих

Марченко

Василь

Дмитрович

року народження вчений агроном директор навчально курсового комбінату М іністерства

агропромислового комплексу України проживає в м Ірпені Київської області безпартійний

Висунуто Аграрною партією України

Матвєєв

Анатолій

Олександрович

року народження інженер енергетик економіст ректор М іжнародного університету фі

нансів проживає в м Києві безпартійний Висунуто Партією духовного економічного і соціа

льного прогресу

Мащенко

Юрій

Іванович

року народження водій працівник спілки інвалідів Чорнобиля та багатодітних сімей

Ш анс на громадських засадах проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Новіков

Олександр

Миколайович

року народження інженер механік менеджер банківської справи заступник голови прав

ління Укрінбанку проживає в м Києві член Партії Зелених України Висунуто Партією

Зелених України

Пономаренко

Микола

Миколайович

року народження лікар епідеміолог голова профспілкового комітету Ленінградського

районного медичного об єднання м Києва проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Привалов

Сергій

Олексійович

року народження хімік технолог президент Всеукраїнського християнськогомісіонерського

товариства Дух істини проживає в м Києві член Всеукраїнського обєднання Громада Ви

сунутоВсеукраїнським обєднанням Громада

Решетінський

Валерій

Миколайович

року народження інженер провідний науковий співробітник спільного науково

виробничого підприємства Ескулап проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Сонькін

Валентин

Михайлович

року народження лікар педіатр головний лікар дитячої клінічної лікарні №територіаль

ного медичного об єднання Ленінградського району м Києва проживає в м Києві безпартій

ний Самовисування

Харлов

Олександр

Іванович

року народження інженер механік генеральний директор Київського державного авіа

ційного заводу Авіант проживає в м Києві безпартійний Висунуто виборчим блоком пар

тій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Цись

Наталія Іванівна

року народження юрист правознавець старший консультант Секретаріату Верховної

Ради України проживає в м Києві безпартійна Самовисування

Чмир

Валерій

Павлович

року народження лікар кардіолог асистент кафедри терапії К иївської медичної Академії

післядипломної освіти проживає в м Києві член Демократичної партії У країни Висунуто

виборчим блоком партій Блок Демократичних партій НЕП

Шкарніков

Микола

Миколайович

року народження економіст тренер викладач головний консультант інспектор контро

льного Управління адміністрації Президента України проживає в м Києві безпартійний

Самовисування

Сергієнко

Олександр

Іванович

року народження правознавець фізик теоретик керівник пілотного

проекту Програми реформування соціального сектору АгентстваСполучених Ш татів Америки

з міжнародного розвитку проживає в м Києві безпартійний Самовисування

м Київ Виборчийокруг№

Бєлоусов

Олександр

Гурійович

року народження вчительфізики провідний інженер Інституту зоології

Національної академії наук України проживає в м Києві член Соціал демократичної партії Украї

ни ВисунутоСоціал демократичною партією України

Бондаренко

Анатолій

Олексійович

року народження радіоінженер провідний інженер Науково дослідного інституту

К вант проживає в м Києві член Всеукраїнської партії трудящих Висунуто Всеукраїнською

партією трудящих

Борківський

ВікторВікторович

року народження юрист юрист товариства з обмеженою відповідальністю Ф еміда У

проживає в м Києві безпартійний Самовисування
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Бровченко

Віталій

Андрійович

року народження економіст директор закритого акціонерного підприємства Зв язок

проживає в м Києві безпартійний Висунуто Республіканською Християнською партією

Бутейко

Антон

Денисович

року народження юрист міжнародник народний депутат України перший заступник

М іністразакордонних справ України проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Гіталов

Анатолій

Олександрович

року народження інженер механік головний інженер відкритого акціонерного товарист

ва Украгропромреммаш проживає в м Києві член Аграрної партії У країни Висунуто Агра

рною партією України

Голиця

Михайло

Миколайович

року народження юрист начальник головного управління житлового забезпечення Київ

ської міської державної адміністрації проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Гончар

МиколаВікторович

року народження інженер електрозв язку генерал майор у відставці проживає в м Києві

безпартійний Самовисування

Грачев

Олег

Олексійович

року народження інженер будівельник завідувач відділу Центру досліджень науково

технічного потенціалу та історії науки ім Г М Доброва Національної Академії наук України

проживає в м Києві член Комуністичної партії У країни Висунуто Комуністичною партією

України

Задорожна

Тетяна

Андріївна

року народження викладач англійської мови талітератури керівник

проекту Позика та розвиток підприємств Ф онду державного майна України проживає в

м Києві член Прогресивної соціалістичної партії У країни

Висунуто Прогресивною соціалістичною партією України

Ковальчук

Володимир

Ігорович

року народження інженер будівельник пенсіонер проживає в м Києві член Громадян

ського конгресу України Висунуто виборчим блоком партій ТрудоваУкраїна

Колбун

Микола

Дмитрович

року народження інженер електромеханік директор науково виробничої фірми Біопо

ліс проживає в м Київ член Партії духовного економічного і соціального прогресу Висунуто

Партією духовного економічного і соціального прогресу

Комарова

Аліна

Іванівна

року народження філолог філософ директор науково дослідного інституту Проблеми

людини професор Тернопільської академії народного господарства за сумісництвом про

живає в м Києві член партії Жінки України Самовисування

Кондратюк

Микола

К індратович

року народження оперний співак викладач завідувач кафедри сольного співу Націона

льної музичної академії У країни проживає в м Києві член Партії економічного відродження

Висунуто виборчим блоком партій Блок Демократичних партій НЕП

Косаківський

ЛеонідГригорович

року народження радіофізик Київський міський голова проживає в м Києві безпартій

ний Самовисування

Лебедівський

Валерій

Анатолійович

року народження економіст віце президент Столичного Ділового Клубу проживає в

м Києві член Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

Ляпін

Дмитро

Вадимович

року народження інженер механік виконавчий директор Асоціації

сприяння розвитку приватного підприємництва в Україні Єднання проживає в м Києві

член Партії М іжрегіональний блок реформ Висунуто виборчим блоком партій СЛОн

Соціально ЛіберальнеОбєднання

Малинкович

Володимир

Дмитрович

року народження лікар радіолог тимчасово не працює проживає в м Києві член Партії

Регіонального відродження України Висунуто Партією Регіонального відродження України

Мусієнко

Олег Григорович

року народження юрист директор юридичної фірми Олег проживає в м Києві безпа

ртійний Висунуто Українською Національною Асамблеєю

Немтінов

Володимир

Миколайович

року народження інженер з радіоелектроніки старший викладач Київського військового

інституту управління та зв язку проживає в м Києві безпартійний Висунуто Партією захис

ників Вітчизни

Пазенок

Віктор

Сергійович

року народження викладач філософії та історії завідувач відділу Інституту філософії

НАН України проживає в м Києві член Ліберальної партії У країни Висунуто виборчим бло

ком партій Партія праці таЛіберальнапартія РАЗОМ

Розуменко

Володимир

Давидович

року народження лікар лікувальник керівник клініки інституту нейрохірургії

ім РомодановаАкадемії медичних наук України проживає в м Київ безпартійний Самовису

вання

Сергієнко

Олександр

Федорович

року народження інженер механік сільського господарства пенсіонер Голова Українсь

кої Християнсько демократичної партії проживає в м Києві Висунуто виборчим блоком пар

тій Вперед Україно

Сидоренко

Олег

Васильович

року народження військовослужбовець начальник прес служби внутрішніх військ Міністерства

внутрішніх справ України проживає в с Старій

Петрівці Вишгородського району Київської області безпартійний Самовисування

Скорик

Лариса

Павлівна

року народження архітектор професор кафедри архітектури Української академії мис

тецтв проживає в м Києві член Всеукраїнського обєднання Громада Висунуто Всеукраїн

ським об єднанням Громада

Степаненко

Михайло

Борисович

року народження композитор піаніст педагог професор Національної музичної академії

У країни голова Спілки композиторів України проживає в м Києві член Ліберально

демократичної партії України Висунуто виборчим блоком партій Європейський вибір Украї

ни

Стріха

Максим

Віталійович

року народження радіофізик старший науковий співробітник Інституту фізики напівп

ровідників Національної Академії наук України письменник проживає в м Київ член Народ

но демократичної партії Висунуто Народно демократичною партією

Ткачук

Олександр

Васильович

року народження історик директор Центру східноєвропейського дослідження референт

консультант народного депутата України проживає в м Києві член Української Республікан

ської партії Висунуто виборчим блоком партій Національний фронт



РОЗДІЛ КАНДИДАТИ УНАРОДНІДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

ВОДНОМАНДАТНИХВИБОРЧИХОКРУГАХ 

Коваленко

Анатолій

Андрійович

року народження інженер будівельник голова Печерської районної державної адмініст

рації м Києва голова Печерської районної Ради м Києва проживає в м Києві безпартійний

Самовисування

м Севастополь Виборчийокруг№

Базів

Дмитро

Петрович

року народження немає професії за освітою студент Інституту міжнародних відносин

Київського університету ім Т Г Ш евченка головаСевастопольської міської організації партії

Реформи і порядок проживає в м Києві член Партії Реформи і порядок Висунуто Парті

єю Реформи і порядок

Биковський

Василь

Миколайович

року народження студент Севастопольського державного технічного університету про

живає в м Севастополі безпартійний Самовисування

Бобриньов

Олександр

Васильович

року народження викладач суспільствознавства та історії народний депутат України

проживає в м Севастополі безпартійний Самовисування

Брешенков

Микола

Вікторович

року народження журналіст перший віце президент об єднаної Севастопольської міської

асоціації військовослужбовців запасу і в відставці проживає в м Києві безпартійний Самови

сування

Власов

Сергій

Миколайович

року народження журналіст головний консультант відділу аналізу Адміністрації Прези

дентаУкраїни проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Гук

Микола

Петрович

року народження журналіст редактор відділу газети Ф лот України Військово

морських Сил України проживає в м Севастополі безпартійний Самовисування

Журавльов

Ілля

Григорович

року народження інженер системотехнік директор товариства з обмеженою відповідаль

ністю Зовнішньопромтехсервіс проживає в м Севастополі безпартійний Самовисування

Зонич

Ольга

Іванівна

року народження інженер технолог член правління відповідальний секретар відкритого

акціонерного підприємства Мусон проживає в м Севастополі безпартійна Самовисування

Ільїн

Юрій

Павлович

року народження інженер океанолог старший науковий співробітник Морського Гідро

фізичного інституту Національної Академії наук України проживає в м Севастополі член

Народного Руху України Висунуто Народним Рухом України

К алитюк

Василь

Артемович

року народження економіст генеральний директору санаторію Ф орос проживає в

м Ялта член Соціалістичної партії У країни Висунуто Соціалістичною партією України

К нязь

Олександр

Іванович

року народження інженер механік директор бази відпочинку Сокіл в м Севастополі

проживає в м Києві член Християнсько демократичної партії України Висунуто Християн

сько демократичною партією України

Кондратевський

СергійМихайлович

року народження економіст народний депутат Автономної Республіки Крим проживає в

м Севастополі безпартійний Самовисування

Луценко

Микола

Васильович

року народження економіст інженер директор Севастопольського

державного лісомисливського господарства проживає в м Севастополі безпартійний Самови

сування

Майчук

Микола

Платонович

року народження інженер судномеханік економіст генеральний директор Севастополь

ського державного підприємства Атлантика проживає в м Севастополі член Народно

демократичної партії Самовисування

Новіков

Олексій

Антонович

року народження вчений агроном помічник генерального директора державного підпри

ємства електрозв язку Севастопольтелеком Автономної Республіки Крим проживає в

м Севастополі член Народно демократичної партії Самовисування

Обіщенко

Олександр

Андрійович

року народження юрист радник при управлінні матеріально технічного забезпечення

Енергокомплект м Києва проживає в м Севастополі безпартійний Самовисування

Пінський

Олександр

Іванович

року народження інженер механік заступник завідувача відділом завідувач сектором

апарату Кабінету М іністрів України проживає в м Києві безпартійний Самовисування

Шеренін

Юрій

Леонідович

року народження юрист народний депутат України проживає в м Києві безпартійний

Самовисування

Юрковський

Анатолій

Вільгельмович

року народження інженер механік викладач суспільствознавства тафілософії народний

депутат України проживає в м Севастополі член Комуністичної партії У країни Висунуто

Комуністичною партією України

Єрошкін

Іван

Степанович

року народження журналіст начальник видавництва і типографії газети Чорноморського

флоту Ф лаг Родины проживає в м Севастополі

безпартійний Самовисування

м Севастополь Виборчийокруг№

Авіянц

Юрій

Сергійович

року народження інженер будівельник директор державного комунального підприємст

ва Комунальщик проживає в м Севастополі безпартійний Самовисування

Бараннік

Сергій

Володимирович

року народження немає професії за освітою директор приватного підприємства Бара

трейдінг проживає в м Севастополі член Народного Руху України Висунуто Народним

Рухом України

Бєлая

Ірина

Василівна

року народження інженер продавець товариства з обмеженою відповідальністю Трили

стник проживає в м Севастополі член Християнсько демократичної партії У країни Висуну

то Християнсько демократичною партією України
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Заічко

Віктор

Олександрович

року народження інженер механік директор Севастопольського представництва Ф онду

сприяння розвитку мистецтв України проживає в м Севастополі член Народно

демократичної партії Самовисування

Зачосов

Вадим

Олександрович

року народження інженер радіотехнік народний депутат України проживає в

м Севастополі член Комуністичної партії України Висунуто

Комуністичною партією України

Іванов

Сергій

Павлович

року народження інженер механік керівник Агентства по створенню вільної економічної

зони у м Севастополі проживає в м Севастополі член Соціалістичної партії У країни Висуну

то Соціалістичною партією України

К аліницький

Сергій

Миколайович

року народження радіотехнік директор приватного підприємства ЮТИСК проживає в

м Севастополі член Всеукраїнського об єднання Громада Висунуто Всеукраїнським

об єднанням Громада

Круглов

Олександр

Георгійович

року народження журналіст депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим про

живає в м Севастополі безпартійний Самовисування

Кудряшов

Вадим

Володимирович

року народження інженер юрист депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим

проживає в м Сімферополі безпартійний Самовисування

Кульша

Микола

Федорович

року народження технік судоводій головапрофспілкового комітету

Севастопольського морського торгового порту проживає в м Севастополі

безпартійний Самовисування

Мандрика

Віктор

Полікарпович

року народження журналіст пенсіонер головний редактор газети М іністерства оборони

України Ф лот України проживає в м Севастополі член Партії Реформи і порядок Вису

нуто Партією Реформи і порядок

Рибальченко

Олександр

Васильович

року народження економіст голова правління банку Абсолютбанк проживає в

с Донському Сімферопольського району Автономної Республіки Крим член Селянської партії

У країни Самовисування

Ротань

Володимир

Гаврилович

року народження юрист головний юрисконсульт Севастопольського міського державно

го підприємства Севастопольтелеком проживає в м Севастополі Автономної Республіки

Крим безпартійний Самовисування

Симоненко

Іван

Петрович

року народження політолог народний депутат України проживає в м Києві безпартій

ний Самовисування

Супруненко

Володимир

Юрійович

року народження інженер механік начальник управління водного господарстваСевасто

польської міської державної адміністрації проживає в м Сімферополі безпартійний Самови

сування

Ушаков

Сергій

Петович

року народження інженер електрик електрик УНР проживає в м Севастополі без

партійний Самовисування

Фурсов

Олександр

Васильович

року народження юрист помічник прокурора Нахімовського району м Севастополя

проживає в м Севастополі безпартійний Самовисування

Хохлов

Віктор

Михайлович

року народження інженер кораблебудівник депутат Верховної Ради Автономної Респуб

ліки Крим проживає в м Севастополі безпартійний Самовисування

Шереметьєв

Володимир

Дмитрович

року народження економіст правовий інспектор праці ЦК профспілок працівників суд

нобудування України Кримського республіканського комітету профспілок працівників судно

будування України проживає в м Севастополі безпартійний Висунуто Соціал

демократичною партією України

Глушко

Микола

Михайлович

року народження інженер механік заступник голови Севастопольської міської державної

адміністрації проживає в м Севастополі безпартійний Самовисування

Ліховоз

Іван

Іванович

року народження інженер економіст головний інженер Управління комунального гос

подарства м Севастополя проживає в м Севастополі член Партії Регіонального відродження

України Самовисування

* – кандидати, які вибули до дня виборів 



ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ
В ОДНОМАНДАТНИХ ВИБОРЧИХ ОКРУГАХРОЗДІЛ 12РОЗДІЛ 12РОЗДІЛ 12РОЗДІЛ 12РОЗДІЛ 12

До передвиборної агітації, на наш погляд, слід підходити, принаймні, з трьох боків: по�перше,
як до політичного феномену, бо саме її засобами ті політичні сили, які задіяні у виборчій кам�
панії, намагаються в найпопулярнішій, концентрованій, переконливій формі донести до виборців
зміст своїх політичних програм; по�друге, – як до юридичного феномену, бо дуже важливо, щоб
суб’єкти та учасники передвиборної агітації були чітко визначені, щоб також і правила такої
«гри», як передвиборна агітація, були достатньо зрозумілими для всіх її учасників і були при�
датними для однакового застосування; по�третє, – як до процесу, що має свої часові межі і конк�
ретні форми втілення.

1. Передвиборна агітація як політичний феномен

1.1. Передвиборна агітація: місце у виборчому процесі й умови здійснення
Мабуть, певною мірою був правий голова комітету Верховної Ради України з питань державного

будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад Олександр Кушнір, коли у своїй доповіді,
виголошеній на міжнародній науково�практичній конференції «Україна. Вибори�98: Досвід. Пробле�
ми. Перспективи»,1  говорив, що «чиста» передвиборна агітація майже неможлива. Це дійсно так. Пе�
редвиборна агітація завжди обтяжена або умовами виборчої системи, або недосконалістю чи недолу�
гістю виборчого законодавства.

Однак, попри ці обставини, в усій сукупності заходів виборчого процесу передвиборна агітація
відіграє чи не найголовнішу роль. Саме від її ефективності залежать результати голосування зокрема
та виборів у цілому. Адже голосування – це свідомий процес вибору, а передвиборна агітація – це
комплекс заходів цілеспрямованого впливу з боку певного суб’єкта виборчого процесу на свідомість
виборців з метою спонукання їх до здійснення акту вибору на користь цього суб’єкта. Перемагає саме
той, хто виборця переконує.

Про неабияку вагу передвиборної агітації у виборчому процесі свідчить хоч би той факт, що, на�
приклад у Законі України «Про вибори народних депутатів України» (далі – Закон про вибори) тільки
єдиний розділ V, присвячений передвиборній агітації, має спеціальну статтю (це – стаття 35) з 13
частинами під назвою «Обмеження у проведенні передвиборної агітації». Жодний з інших розділів
Закону такої спеціальної, так би мовити, «обмежувальної» статті не містить.

Якщо ж звернутися до змісту розділу VI Закону про вибори, який має назву «Фінансування вибор�
чої кампанії», то й тут не можна не помітити, що цей розділ складається лише з двох статей – 36 та 37.
Стаття 36 має назву «Фінансування роботи виборчих комісій», а стаття 37 має назву «Фінансування
передвиборної агітації»(!) Чи потрібні додаткові аргументи?

Передвиборна агітація є однією з найважливіших стадій виборчого процесу ще й тому, що вона
досить чітко висвітлює політичну структурованість суспільства, а також певною мірою формує пове�
дінку електорату. Особливо це відчутно в одномандатному виборчому окрузі, де треба голосувати за
конкретну людину, а не за такого досить далекого від пересічного виборця суб’єкта виборчого процесу
як «політична партія».

В цілому в одномандатних виборчих округах передвиборна агітація здійснювалася на правових
засадах, визначених Конституцією України, Законом про вибори, а також низкою законодавчих актів,
що регулюють відносини в інформаційній сфері (див. розділ 7 частини I цього видання).

Що ж до безпосередніх умов 1998 року, у яких виборець України, сприймаючи потік передвибор�
ної агітаційної інформації, готувався до свого вибору, а потім здійснював його, то вони, ці умови, були
досить складними. Адже голосування за партійні списки поставало для виборця як рівняння з багатьма
невідомими, як абстракція, вельми віддалена від його життя. Щоправда, голосування за кандидата в
1 Див.: Матеріали міжнародної науково�практичної конференції «Україна. Вибори�98: Досвід. Проблеми. Перспективи».
Київ, 18�20 листопада 1998 року. – Київ –1998.
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одномандатному виборчому окрузі було для виборця більш звичним і зрозумілим, але й тут ситуація
ускладнювалася необхідністю додатково визначатися у зв’язку з місцевими виборами.

У складних умовах знаходилися і такі учасники виборчого процесу, як виборчі комісії. Адже і для
самої Центральної виборчої комісії налагоджування, регулювання і контролювання процесу передви�
борної агітації в умовах змішаної системи виборів було новим. І тому ми вважаємо, що однією з
найважливіших причин складнощів, які поставали перед Центральною виборчою комісією у процесі
втілення в життя Закону про вибори, були, мабуть, вади самого цього Закону. Зокрема, практика ве�
дення передвиборної агітації у виборчій кампанії 1998 року виявила нагальну потребу визначення
цілої низки ключових понять розділу V Закону про вибори.

1. 2. Політична реклама у передвиборній агітації
Як окреме і серйозне постало у зв’язку з цим питання про політичну рекламу в передвиборній

агітації. Так, у частині 8 статті 34 Закону про вибори викладена заборонна норма, у відповідності з
якою «включення в інформаційні телерадіопрограми агітаційних матеріалів політичних партій, ви�
борчих блоків партій, кандидатів у депутати або політичної реклами не допускається. Політична
реклама повинна бути відокремлена і означена як така». І більш ніде жодної згадки про політичну
рекламу у Законі немає. Між тим мусимо підкреслити, що якщо передвиборна агітація складає полі�
тичне ядро всієї виборчої кампанії, то політична реклама, у свою чергу, постає як стрижень самої
передвиборної агітації. Відтак чітке розуміння її основних носіїв, форм здійснення і таке інше є дуже
важливим.

Проте, якщо виробляти ставлення до політичної реклами, спираючись лише на нормативну інфор�
мацію, що її містить частина 4 статті 34 Закону про вибори, то може скластися враження, що політична
реклама може бути донесена до виборця лише засобами масової інформації, та й то – тільки електрон�
ними (радіо і телебачення). А хіба політична реклама не може розповсюджуватися також і через дру�
ковані засоби масової інформації чи за допомогою таких поліграфічних матеріалів, як плакати, листів�
ки, буклети, або, скажімо, під час мітингів, зборів, бесід тощо?

Однак, на жаль, у Законі про вибори визначення поняття «політична реклама» на сьогодні ще не
існує. А це створювало у ході виборів відповідні труднощі для членів виборчих комісій усіх рівнів у
їхніх стосунках як із суб’єктами виборчого процесу, так і з представниками засобів масової інфор�
мації. Між тим, ще 3 липня 1996 року Верховна Рада України прийняла Закон про рекламу. Здавалося
б, що саме тут і слід було викласти всі необхідні норми застосування, зокрема й політичної реклами.
Насправді ж законодавець діє у докорінно протилежний спосіб, і у другій статті цього Закону спеціаль�
но попереджає, що «дія цього Закону не поширюється на правовідносини, пов’язані з інформацією, яка
відбиває соціальні події, інтереси політичних партій, релігійних і громадських організацій та (або)
призначена для їх підтримки». Проте, як ми бачимо, це не завадило Верховній Раді трохи пізніше, ніж
через рік застосувати поняття «політична реклама» у Законі про вибори.

Минає ще рік. На цей раз вже Кабінет Міністрів України ухвалює постанову від 23 вересня 1998
року № 1511 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами». Тут навіть даєть�
ся визначення останньої: «зовнішня реклама – будь�яка спеціальна інформація про осіб чи продукцію,
яка розповсюджується з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку засобами зовніш�
ньої реклами, що розміщуються на окремих тимчасових і стаціонарних спеціальних конструкціях –
установках, щитах, екранах тощо, розташованих просто неба, на фасадах будинків та споруд; опорах
вуличного освітлення та над проїжджою частиною вулиць і доріг, елементах вуличного обладнання та
будівлях». Зрозуміло, що таке визначення, по�перше, є дещо тавтологічним, а, по�друге, не охоплює
собою поняття політичної реклами. Та й взагалі про політичну рекламу у згаданому Типовому поло�
женні немає жодного слова. Складається загальне враження, що принаймні Верховна Рада вважає, що
відповідну нормотворчу роботу щодо політичної реклами має здійснити Центральна виборча комісія.
Однак, як відомо, це не належить до функцій останньої.

Разом з тим реалії передвиборної агітації раз у раз створюють складні ситуації. Так, скажімо, вимо�
га частини 8 статті 34 Закону про вибори, відповідно до якої «політична реклама повинна бути відок�
ремлена і означена як така», у реальному житті постала як необхідність роз’єднати інформацію про
виконання певною посадовою особою її службових повноважень і власне політичну рекламу, тобто
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вимога частини 8 статті 34 увійшла у протиріччя з частиною 7 статті 3 цього Закону. Виникло питання:
«Право чи обов’язок кандидата в народні депутати подавати до окружної виборчої комісії особисте
зобов’язання про припинення виконання службових повноважень на період виборчої кампанії»?

Конституційний Суд України 26 лютого 1998 року ухвалив Рішення, згідно з яким припинення
виконання службових повноважень на період виборчої кампанії є саме правом, а не обов’язком канди�
дата у народні депутати України. Таким чином, фактично була визнана можливою реєстрація окруж�
ною виборчою комісією певної особи в якості кандидата у народні депутати України без припинення
нею виконання своїх службових повноважень на період виборчої кампанії.

Таке рішення Конституційного Суду України сприяло захисту громадянських прав кандидатів у
народні депутати України. Однак можливості реалізації частини 8 статті 34 Закону про вибори щодо
відокремлення в електронних засобах масової інформації звичайної інформації про діяльність певного
кандидата у народні депутати як високої посадової особи від власне політичної агітаційної реклами на
його користь не поліпшилися.

Отож у ході виборчої кампанії передвиборна політична реклама найчастіше поставала або у формі
розповідей про кандидатів, котрі мали можливість щедро оплатити надану друковану площу чи ефірний
час, або вона подавалася у формі новин, репортажів, «інтерв‘ю з приводу», дискусій за круглим столом
тощо. Певно, власники цих засобів масової інформації були свідомі того, що діють не у повній відпові�
дності з законом, але й прямих порушень у своїх діях не вбачали. Тим більше, жодної юридичної відпо�
відальності за відхилення від вимог законодавства не передбачено. Однак про це ще йтиметься.

Заповнюючи своєрідний «вакуум», що існує стосовно розглядуваної нами проблеми, пропонуємо
такі два визначення.

Перше: політична реклама – це використання всіх доступних носіїв інформації (мітингів, плакатів,
газетних статей, радіо� і телепередач) з метою переконати громадськість у тому, що конкретному інди�
відуальному або колективному суб’єкту притаманні певні політичні ідеї, норми, цінності, орієнтації.

Друге: політична реклама – це розповсюджувана усіма, не обмеженими Законом, способами  інфор�
мація про того чи іншого суб’єкта політичного процесу, яка має на меті, по�перше, переконати спожи�
вачів цієї інформації у тому, що їхнім потребам та інтересам найбільше відповідають політичні ідеї,
цінності, орієнтації та програмові засади відповідного суб’єкта, і, по�друге, спонукати споживачів цієї
інформації до політичного волевиявлення на користь того ж суб’єкта.

 Як можна бачити, у першому визначенні політична реклама подається як процес, у другому – як
зміст певної інформації.

 Разом з тим маємо визнати, що згаданий «вакуум» не є абсолютним. На наш погляд, такими, що
заслуговують на увагу, а може, й на використання у нових редакціях Закону України «Про вибори
народних депутатів України», Закону України «Про вибори Президента України», є визначення полі�
тичної інформації та політичної реклами, що їх пропонують науковці�юристи, «які мають науковий і
практичний досвід супроводження попередніх виборчих кампаній».2  Ось ці визначення:

«Під політичною інформацією слід розуміти систему документованих або публічно оголошених
відомостей про діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, політичних
діячів, політичних партій, виборчих блоків партій, суб’єктів, учасників виборчого процесу, які мають
відношення до формування та здійснення державної влади і місцевого самоврядування».

«Політична реклама – це політична інформація суб’єктів політичних відносин, пов’язаних з фор�
муванням і здійсненням державної влади та місцевого самоврядування, метою розповсюдження якої є:
створення громадської думки, вплив на поведінку учасників політичного процесу, пропаганда ідей,
поглядів, програмних документів політичних організацій, а також окремих політиків чи політичних
лідерів для формування їх відповідного політичного іміджу».3

2. Передвиборна агітація як юридичний феномен

2. 1. Формулювання і розуміння норм ведення передвиборної агітації
Уважно підходячи до змісту розділу V Закону про вибори, а також враховуючи досвід виборчої

кампанії 1998 року, не можна обійти увагою факти, з одного боку, нечіткого формулювання певних
норм ведення передвиборної агітації,  а з другого боку, – неадекватного розуміння учасниками ви�

2 Кравченко В. В., Пухтинський М. О. Науково�практичний коментар Закону України «Про вибори народних депутатів
України». – К.: 1997.�192 с., с.4.

3 Там же, с.106.
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борчого процесу конкретних норм щодо її ведення. Звернемося, наприклад, до тексту частини 1
статті 35: «Під час виборчої кампанії кандидатам у депутати, в тому числі і тим, хто є працівниками
радіо і телебачення, забороняється виступати по радіо і по телебаченню більше часу, ніж відведено
для інших кандидатів у депутати». Норми, викладені у цій частині, є настільки нечіткими, що намір
втілювати їх у життя перетворюється на суцільний клубок запитань. Ось вони:

«Про які електронні засоби масової інформації йдеться – державні, недержавні чи про державні і
недержавні разом?»

«Про використання яких коштів йдеться – з державного бюджету, з власних виборчих фондів чи з
обох джерел разом?»

«Чим буде відрізнятися від будь�якого іншого кандидата у народні депутати працівник радіо або
телебачення, скажімо, Житомирської чи Одеської області, якщо він як кандидат у народні депутати від
певного виборчого округу, скажімо, у Луганській області буде для ведення своєї передвиборної агітації
користуватися послугами саме Луганського обласного радіо чи телебачення?» Ані чим. Отож законо�
давець мав, мабуть, на увазі, що обмеження стосується виступів тільки на каналах і у програмах тих
державних телерадіокомпаній, в яких означені кандидати у народні депутати безпосередньо працю�
ють. То треба було так і написати. А до недержавних електронних засобів масової інформації цей
аспект частини першої взагалі, здається, не може мати ніякого відношення.

«Якщо тепер припустити, що законодавець у частині 1 статті 35 Закону про вибори виклав заборон�
ну норму щодо використання все�таки недержавних електронних засобів масової інформації (оплачу�
ваних, зрозуміло, за рахунок коштів власного виборчого фонду), то як тоді цю заборону можна зіста�
вити із нормою, викладеною у частині 3 цієї ж статті?» А частина третя має такий зміст: «Агітація в
недержавних засобах масової інформації обмежується лише розміром власного виборчого фонду на
умовах рівної оплати за ефірний час чи газетну площу для усіх кандидатів». У світлі зіставлення
змісту цих двох частин статті 35 Закону про вибори відповідь має бути такою: «Можна, але водночас не
можна». У цій ситуації, певна річ, і суб’єктам виборчого процесу, і працівникам виборчих комісій
можна тільки поспівчувати. Але вже заднім числом.

« Якщо ж, нарешті, законодавець у частині 1 статті 35 Закону про вибори мав на увазі обмеження
щодо використання державних електронних засобів масової інформації за рахунок коштів власного
виборчого фонду (адже прямої заборони такого варіанту ніде в Законі немає), то про яке «відведення
часу» є сенс говорити?» «Під якого з кандидатів державні електронні засоби масової інформації мають
підрівнювати «відведення часу»?» «Може під того, в якого рахунок власного виборчого фонду зовсім
порожній?».

Все сказане, як можна бачити, стосується лише однієї коротенької частини статті 35 Закону. Але хай
би, мабуть, ця частина була б набагато місткішою. Набагато легше було б і працювати при її застосуванні.

Слід сказати, що майже така сама картина виникає і при спробі практично використати зміст части�
ни 2 статті 35 Закону: «Для кандидатів у депутати, в тому числі і тих, хто є працівниками державних
друкованих засобів масової інформації, обсяг їх публікацій не може перевищувати обсяг, встановле�
ний для інших кандидатів у депутати». Принаймні тут є хоч та чіткість, що йдеться про державні
друковані засоби масової інформації.

Як можна здогадуватись (саме у таких висловлюваннях доводиться викладати розуміння окремих
частин Закону!), у частинах 1, 2, статті 35 мова, напевно, йде про обмеження стосовно використання
державних електронних та друкованих засобів масової інформації за рахунок коштів власних вибор�
чих фондів. Однак, за ідеєю законодавця, розуміння цього мало виникати не безпосередньо з текстів
частин 1, 2 статті 35 Закону, а лише опосередковано – після ознайомлення із текстом частини 3 цієї
статті. Отож під час виборчої кампанії багато з її учасників схильні були розповсюджувати обмежен�
ня, викладені у частинах 1, 2 статті 35, також і на недержавні засоби масової інформації, або сприймати
ці норми як просте повторення частини 4 статті 34 Закону про вибори.

Вище ми вже зверталися до змісту частини 3 статті 35 Закону про вибори, у якій йдеться про те, що
«агітація в недержавних засобах масової інформації обмежується лише розміром власного виборчого
фонду…» Але автори Закону зовсім не подбали про відповідь на дуже, як потім виявилося, болюче
практичне запитання: «А чи можуть кандидати використовувати державні засоби масової інформації
для ведення своєї передвиборної агітації за рахунок коштів власного виборчого фонду?» «Якщо мо�
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жуть, то у який спосіб?» «Якщо не можуть, то чому законодавець ставить недержавні засоби масової
інформації у вигідніші умови, ніж державні засоби масової інформації?»

 Такий наслідок нечіткості формулювання норм Закону.
Прикладом помилкового розуміння конкретної норми Закону про вибори є той, коли, скажімо,

частину 10 статті 35 учасники виборчого процесу сприймали або як заборону використовувати дер�
жавні засоби масової інформації за рахунок коштів власного виборчого фонду, або як заборону праців�
никам державних засобів масової інформації брати участь у передвиборній агітації. Насправді ж  об�
меження частини 10 статті 35 щодо працівників державних засобів масової інформації стосуються
лише тих державних засобів масової інформації, в яких вони безпосередньо працюють. Але зазначена
вище норма Закону ніяк не обмежує агітаційну діяльність цих осіб з використанням тих як державних,
так і недержавних засобів масової інформації, у яких вони не працюють. І це положення законодавцю
слід було не мати на увазі, а чітко виписати. Нарешті частина 10 статті 35 Закону не містить жодного
обмеження щодо можливості використання у передвиборній агітації державних засобів масової інфор�
мації за рахунок коштів власного виборчого фонду, та й взагалі Закон про вибори такого обмеження не
передбачає.

Відсутня у Законі, до речі, й чітка заборона щодо ведення передвиборної агітації за рахунок коштів,
що не є державними коштами, асигнованими на ведення передвиборної агітації, або коштами власних
виборчих фондів кандидатів у народні депутати України.

2. 2. Заборонні й обмежувальні норми і відповідальність за їх порушення
Ми вже звертали увагу читачів на те, що у Законі про вибори подано велику кількість заборонних і

обмежувальних норм щодо ведення передвиборної агітації. Більшість їх зосереджена у статті 35, але деякі
� і у статті 34 Закону. Стосовно одномандатних виборчих округів такими заборонними нормами є:

– оплачувані за рахунок державного бюджету виступи на радіо і телебаченні кандидатів у депутати (в
тому числі працівників радіо і телебачення) понад час, відведений для інших кандидатів (частина 1);

– оплачуваний за рахунок державного бюджету обсяг публікацій, який би перевищував розміри,
встановлені для всіх кандидатів, у тому числі і тих, хто є працівниками державних друкованих засобів
масової інформації (частина 2);

– відвідування кандидатами у депутати та їхніми довіреними особами організацій, з’єднань і частин
Міністерства оборони, Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ, Державного комітету у
справах охорони Державного кордону, Служби безпеки, Цивільної оборони України, крім зустрічей,
які, за встановленим порядком, організовує окружна виборча комісія. Допускається розповсюдження
лише друкованих агітаційних матеріалів, виготовлених Центральною та відповідними окружними
виборчими комісіями, а також кандидатами у депутати (частина 4);

– розповсюдження агітаційних матеріалів із закликами до насильницького повалення конституцій�
ного ладу, порушення територіальної цілісності держави, до національної, мовної, расової, релігійної
нетерпимості (частина 6);

– агітація в день виборів, а також заклики бойкотувати вибори (частина 8);
– надання державними телерадіокомпаніями, друкованими засобами масової інформації з держав�

ною участю, участю місцевого самоврядування, їх посадовими особами і творчими працівниками пе�
реваги тим чи іншим кандидатам у депутати, їхнім передвиборним програмам (частина 10);

– агітація, що супроводжується наданням виборцям безплатно або на пільгових умовах товарів,
цінних паперів, кредитів, лотерей, грошей, послуг (частина 11);

– оприлюднення в усіх засобах масової інформації за 15 днів до виборів результатів соціологічних
досліджень та опитувань громадської думки про рейтинг кандидатів у депутати та інших прогнозів
(частина 12);

– залучення кандидатами у депутати з числа посадових осіб органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, державних підприємств і військових формувань до будь�якої роботи, по�
в’язаної з проведенням своєї виборчої кампанії, підлеглих їм осіб (у робочий час), а також службовий
транспорт, зв’язок, устаткування, приміщення, інші об’єкти та ресурси за місцем роботи (частина 13).

Слід також зазначити, що під час виборчої кампанії дуже гостро поставала проблема відповідаль�
ності учасників та суб’єктів виборчого процесу за порушення виборчого законодавства у частині ве�
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дення передвиборної агітації. Адже юридичних санкцій за такі правопорушення чинним законодав�
ством не передбачено. Така невизначеність Закону створювала як підстави для його порушень, так і
певну безпорадність організаторів виборів на всіх рівнях.

2. 3. Типові порушення норм ведення передвиборної агітації
Під час ведення кандидатами у народні депутати їхньої передвиборної агітації в усіх без винят�

ку регіонах України мали місце порушення Закону про вибори. Про це свідчить велика кількість
відповідних заяв, скарг, звернень до Центральної та окружних виборчих комісій як кандидатів у
народні депутати і їх довірених осіб, так і окремих громадян, а також розгляд багатьох скарг у
судах різних рівнів.

 Так, з�поміж понад тисячі звернень, що надійшли до Центральної виборчої комісії під час ви�
борчої кампанії, майже третину становили заяви і скарги, що стосувалися також і порушень Зако�
ну у частині ведення передвиборної агітації, в тому числі і тих, які (на думку заявників) вплинули
на результати виборів. Усі вони уважно розглядались і по них приймалися відповідні рішення.
Більшість звернень були викликані неоднозначністю і нечіткістю формулювань деяких положень
Закону про вибори, і тут достатньо було лише роз’яснень та консультацій, що їх надавали Цент�
ральна виборча комісія та її члени відповідно до покладених на них на період виборів обов’язків.
Інші ж порушення потребували негайного втручання окружних виборчих комісій або навіть і органів
прокуратури, яким Центральна виборча комісія давала спеціальні доручення. Понад 50 скарг з цих
питань (деякі з них � повторні), в яких заявники наполягали на визнанні виборів недійсними на
підставі різних порушень Закону про вибори взагалі і у частині ведення передвиборної агітації,
зокрема, було розглянуто на засіданнях Центральної виборчої комісії і по них були прийняті
відповідні постанови.

У ряді виборчих округів виникали ситуації, коли заходи передвиборної агітації з боку одних кан�
дидатів у депутати сприймались іншими кандидатами, які балотувались у цьому ж окрузі, та їхніми
довіреними особами як порушення Закону про вибори. Зокрема, це стосувалося викладеної у частині
7 статті 35 Закону про вибори заборони на участь у передвиборній агітації державних установ, органів
місцевого самоврядування та їх посадових і службових осіб, у тому числі голів, заступників голів,
секретарів та членів виборчих комісій. Заяви і скарги стосовно таких порушень надходили до Цент�
ральної виборчої комісії від кандидатів у депутати , що балотувалися у виборчих округах № 41 (До�
нецька область), № 93 (Київська область), № 131 (Миколаївська область), № 191 (Хмельницька об�
ласть), №№ 215, 221 (м. Київ) та деяких інших.

 Інколи такі порушення і справді мали місце, але найчастіше вони виявлялись уявними, тобто про�
блеми виникали внаслідок неадекватного реагування окремих учасників виборчої кампанії на факти
сприяння окружних виборчих комісій, органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування
кандидатам у депутати в їх зустрічах з виборцями як на зборах, так і в іншій зручній для виборців
формі (у відповідності із частиною 9 статті 14 Закону про вибори).

Слід визнати, що порушення Закону про вибори у частині ведення передвиборної агітації майже
ніколи не поставали як порушення якоїсь однієї з його вимог. Найчастіше виборчим комісіям і судам
доводилось мати справу з «комплектом» порушень. Нижче ми наводимо один із таких типових фактів.

Так, у тижневику «Народна справа» (Волинська область) від 9 квітня 1998 року було опубліковано
заяву кандидата в народні депутати у Луцькому виборчому окрузі № 22 Олександра Харченка ( редак�
тора цього часопису, голови Волинської організації Народного Руху України), адресовану прокурору
Волинської області М. Косюті та голові Центральної виборчої комісії М. Рябцю. Йшлося «про пору�
шення Закону про вибори народних депутатів України, визнання виборів народного депутата у цьому
виборчому окрузі недійсними і притягнення до відповідальності порушників Закону». У порушеннях,
що мали місце в ході виборчої кампанії звинувачено тижневик «Віче» і, зокрема журналістів В. Дани�
люка та О. Пирожика. Так, згідно з текстом заяви, «За три дні до виборів накладом 214027 при�
мірників вийшла газета «Віче» – видання з державною участю, яке містило кілька великих за обсягом
матеріалів на підтримку кандидата у народні депутати у виборчому окрузі № 22 О.Свириди. На першій
сторінці – його фотографія і передвиборне гасло. На другій – стаття творчого працівника тижневика
«Віче» В.  Данилюка на підтримку О.  Свириди під назвою  «Хто виграє, якщо Свирида програє?!». На



РОЗДІЛ 12. ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ В ОДНОМАНДАТНИХ ВИБОРЧИХ ОКРУГАХ

337

десятій – підготовлений В. Данилюком матеріал «Посол Сардачук не може проголосувати, але знає,
кого треба підтримати!», де йдеться знову ж таки про підтримку саме О.Свириди, а також інформація
«Наші кандидати» – список підтримуваних працівниками «Віче» кандидатів у депутати до Верховної
та місцевих рад (серед них і О. Свирида) і виступ представника політичної партії, яка висунула
О. Свириду. Звичайний щотижневий наклад «Віче» – 34 тисячі примірників. Але за три дні до виборів
він був збільшений майже всемеро, і величезна кількість примірників роздавалась виборцям округу
безкоштовно. Як повідомили у відділі реклами газети «Віче», значну частину додаткового тиражу
скупив сам кандидат О. Свирида.

Автор заяви О. Харченко переконаний, що О. Свиридою та групою його підтримки порушено що'
найменше три вимоги Закону про вибори. Зокрема, йдеться:

1) про недотримання принципу рівних умов щодо обсягу публікацій усіх кандидатів у депутати в
засобах масової інформації з державною участю (частина 2 статті 35);

2)  про проведення агітації, що супроводжується наданням виборцям безплатно або на пільгових
умовах товарів, грошей, послуг (частина 11 статті 35);

3) про недотримання тієї умови, за якою державним телерадіокомпаніям, друкованим виданням із
державною участю, їх посадовим особам і творчим працівникам засобів масової інформації у період
виборчої кампанії у своїх повідомленнях забороняється підтримувати або віддавати перевагу в будь�
якій формі тим чи іншим політичним партіям, виборчим блокам, кандидатам у депутати, їхнім пере�
двиборним програмам (частина 10 статті 35).

Дійсно поширеними були такі «засоби» передвиборної агітації, як безплатна роздача виборцям
харчових наборів, ліків, оформлення безкоштовної передплати газет, надання юридичних послуг, що є
порушенням частини 11 статті 35 Закону про вибори. Так, наприклад, Донецька організація виборчого
блоку «Народний фронт» у заяві до Центральної виборчої комісії повідомляла, що в регіональному
тижневику «Програма плюс» № 9 були надруковані агітаційні матеріали кандидата в депутати Ігоря
Юшка. У документі відзначалося, що газета розповсюджується безплатно, чим порушується Закон про
вибори. При цьому «Народний фронт» вимагав припинити випуск газети та зняти з реєстрації канди�
дата у народні депутати у виборчому окрузі № 42 Ігоря Юшка за зумисне порушення Закону. Але так не
сталося.

Ми вважаємо за доцільне особливо підкреслити ту обставину, про яку йшлося вище. Мова про те,
що у Законі про вибори на випадок порушення його заборонних норм, у тому числі й частини 11
статті 35, не закладено відповідних юридичних санкцій. Мабуть, тому кандидати в народні депутати
у своїй передвиборній агітації широко вдавалися до заборонених Законом форм заохочення ви�
борців. Засоби масової інформації регулярно повідомляли про такі приклади. Причому вони пода�
вали це як у формі нейтральних, безоціночних репортажів про подію, так і у формі визначення
наведених фактів як порушень виборчого законодавства. Симптоматично, що рідко в одному окрузі
такими порушеннями відрізнявся тільки один який�небудь депутат. Зокрема, збірник об‘єднаного
прес�центру «Вибори�98» від 9 березня 1998 року наводить відразу три приклади лише в одному
конкретному виборчому окрузі № 150:

1) «Народний депутат України, кандидат у народні депутати у виборчому окрузі № 150 (Полтавсь�
ка область) Вадим Литвин за підтримки головного хірурга Міністерства охорони здоров’я України
Олександра Шалімова, активно впроваджує в районах свого виборчого округу систему патронажних
сестер. Він розвозить пенсіонерам корвалол та інші ліки, не забуваючи нагадувати, що вони повинні
голосувати саме за нього».

2) «Кандидат у депутати Верховної Ради України у виборчому окрузі № 150, голова правління
акціонерного товариства «Променергоекспорт» Віктор Гринюк вручив адміністрації Кобеляцького
будинку�інтернату суму, еквівалентну 500 доларам, на придбання телевізора і пообіцяв купити авто�
бус. Попри статтю 35 (частина 11) Закону України «Про вибори народних депутатів України», яка
забороняє надавати безплатно товари та послуги в період виборчої кампанії, благодійні акції В. Гриню�
ка розповсюджені в окремій листівці».

3) «Кандидат у народні депутати у виборчому округу № 150, президент акціонерного товариства
«Укрнафта» Ярослав Козак у с. Стінка Чутівського району «отоварив» пенсіонерів цукром і борош�
ном, подарував дояркам чоботи та халати. Нафтовий магнат (акціонерне товариство видобуває 95
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відсотків нафти і 20 відсотків газу в Україні) уклав з господарствами районів округу договори на
поставку пального під урожай цього року. Кандидат «розраховує на вдячність виборців».

В окремих випадках колізії виникали тоді, коли деякі кандидати у депутати та (або) їх довірені
особи вбачали порушення Закону про вибори у фактах проведення тих чи інших масових заходів. Так,
наприклад, у виборчому окрузі № 93 навіть спортивне свято у м. Обухові було розцінене деякими
кандидатами у депутати, які балотувалися у цьому окрузі, як агітаційний захід іншого кандидата в
депутати цього округу. Проте прокуратура Київської області, якій було доручено перевірити відпові�
дну скаргу, не угледіла підстав для втручання.

Під час виборчої кампанії 1998 року мала місце разом з агітацією «за» й така форма агітації «проти»,
як розповсюдження анонімних листівок з інформацією, що містила наклеп або неправду про кандида�
та�конкурента. Прикладом цього можуть слугувати результати перевірки Центральною виборчою ко�
місією заяви, що надійшла до неї від кандидата у депутати у виборчому окрузі № 86 (Івано�Франківсь�
ка область) Пронюка Є. В., який вимагав визнання виборів у цьому окрузі недійсними.

Основною підставою для задоволення своєї вимоги Є. Пронюк вважав фальсифікацію фактів, що
здійснювали у своїх листівках кандидати в народні депутати В. Машталер, В.  Лизанчук, І. Гнідан,
В. Чипига, В. Ткачук. У цих листівках зазначені особи подавались як кандидати від виборчого блоку
партій «Національний фронт», в той час як єдиним кандидатом від цього блоку (за твердженням
заявника) був саме він. Про це, начебто, свідчило і звернення голів трьох партій виборчого блоку
«Національний фронт» С. Стецько, С. Хмари, Б. Ярошинського від 11 лютого 1998 року. Однак, у
результаті перевірки, проведеної Центральною виборчою комісією, було встановлено, що ані В. Маш�
талер, ані В. Лизанчук, ані І. Гнідан, ані В. Чипига, ані В. Ткачук, ані сам Є. Пронюк не є кандидатами у
народні депутати, висунутими від виборчого блоку «Національний фронт». Інша річ, що Є. Пронюк
значився одним із перших у зареєстрованому Центральною виборчою комісією списку кандидатів у
народні депутати України від цього виборчого блоку. Виявилося, що на конференції обласного осеред�
ку блоку «Національний фронт» єдиним претендентом на кандидата у народні депутати був висунутий
З. Остап’як. Саме його окружна виборча комісія і зареєструвала кандидатом від цього блоку. Інші
кандидати, в тому числі і Є. Пронюк, були зареєстровані як самовисуванці.

Маємо підкреслити, що Є. Пронюк водночас звернувся зі скаргою до Коломийського міського
суду. Однак останній своєю ухвалою від 28 березня 1998 року залишив цю скаргу без розгляду.

Центральна виборча комісія, перевіривши відповідні матеріали, не встановила порушень, що впли�
нули на підсумки виборів, і своєю постановою від 13 квітня 1998 року № 132 відмовила Пронюку Є. В.
у визнанні виборів в одномандатному виборчому окрузі № 86 недійсними.

У ході здійснення передвиборної агітації в одномандатних виборчих округах деякі засоби масової
інформації, зловживаючи правом на ведення передвиборної агітації (порушення частини 14 статті 34
Закону про вибори), не гребували будь�якими засобами, не тільки порушуючи тим самим Закон, але, на
жаль, і забуваючи також про непохитні принципи журналіста висвітлювати події об’єктивно й достовір�
но. Так, наприклад кіровоградська газета «Народне слово» 5 березня 1998 року, висвітлюючи подібні
факти, вмістила кореспонденцію «Війна компроматів досягає піку». В ній розповідається про намагання
деяких кандидатів у народні депутати скомпрометувати своїх суперників. Зокрема йдеться про київську
газету «Факты», яка опублікувала цілу сторінку (на думку автора статті, з подачі конкурентів) про «бра�
коньєрське полювання» генерального директора кіровоградського виробничого об’єднання «Артеміда»
Ганни Антоньєвої – кандидата в народні депутати. Йдеться також про російську газету «Московский
комсомолец», яка оприлюднила компрометуючі матеріали про іншого кандидата �радника Президента
України Ігоря Шарова (згадавши його службу ще в Афганістані). Помітно, що в даних випадках засоби
масової інформації не обтяжували себе працею бути доказовими у своїх публікаціях.

Щоправда, у ході передвиборної агітації не тільки кандидати у депутати потерпали від засобів
масової інформації. «Діставалося на горіхи» й засобам масової інформації теж. Йдеться про порушен�
ня знов�таки частини 14 статті 34 Закону про вибори, але на цей раз ми маємо на увазі «перешкоджання
здійсненню права вести передвиборну агітацію» («за» або «проти»). Конкретніше – про випадок, коли
зовсім не засобом обгрунтованих спростувань «боролися» з критикою в газеті суб’єкти виборчого
процесу. Так, таращанський тижневик «Поступ» (Київська область) опублікував статтю «Карапишівські
заручники, або як козаки кредити брали». У статті йшлося про деякі факти та обставини діяльності
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народного депутата і водночас кандидата в народні депутати А.Даниленка. Причому редакція мала
документальні підтвердження щодо наведених фактів негативного характеру.

У день опублікування матеріалу до редакції приїхали голова Таращанської районної спілки про�
мисловців та підприємців М. Голик, голова ПСП «Лісовичі» В.Марущак і адвокат С.Кругляк. Візите�
ри в категоричній формі наказали бухгалтеру газети віддати їм видрукуваний тираж газети, аргумен�
туючи це тим, що вони – засновники цієї газети. Як зазначено у «Поступі», М. Голик і С.Кругляк —
активісти виборчої кампанії народного депутата України Анатолія Даниленка. Засновникам вдалося
вилучити 400 примірників газети, але решту редакція встигла надіслати передплатникам. З приводу
інших можливих дій щодо газети сам депутат заявив, що «з шантрапою судитись не буде!».

Досить поширеними були порушення, що їх припускались друковані засоби масової інформації
політичних партій, продукція яких виходила великими тиражами. Автори відповідних матеріалів
активно підтримували своїх кандидатів в одномандатних округах і агітували проти інших. Таке, на�
приклад, було в одномандатному виборчому окрузі № 129 (Миколаївська область) під час передви�
борної агітації за кандидата в народні депутати від Комуністичної партії України В. Й. Матвєєва.
Центральний районний суд м. Миколаєва своїм рішенням від 28 квітня 1998 року скасував рішення
окружної виборчої комісії від 31 березня 1998 року про визнання обраним народним депутатом Украї�
ни Матвєєва В. Й. через грубе порушення Закону про вибори в частині ведення передвиборної агітації.
На підставі цього рішення суду Центральна виборча комісія своєю постановою від 15 травня 1998 року
№ 277 призначила на 16 серпня 1998 року у виборчому окрузі № 129 повторні вибори, в результаті
яких народним депутатом був обраний Сопрун С. І.

 Слід зазначити, що саме серед висуванців політичних партій найбільше було й таких, які взагалі не
створювали власних виборчих фондів, але агітаційна діяльність яких потребувала значних фінансо�
вих витрат. Так, на засіданні Верховного Суду України 14 серпня 1998 року, який розглядав протест
Матвєєва В. Й. на рішення Центрального районного суду м. Миколаєва, останній пояснював, що «не
реєстрував власного виборчого фонду за браком коштів, а передвиборну агітацію здійснював за кошти
партії та пожертвувань окремих громадян».

Очевидно, що у випадках, коли кандидати не відкривали власних виборчих фондів, вони вико�
ристовували лише закриті для контролю з боку окружних виборчих комісій і громадськості джерела
фінансування. Цим ускладнювалось належне дотримання вимоги частини 3 статті 37 Закону про вибо�
ри щодо заборони на використання для передвиборної агітації коштів, що належать органам державної
влади, державним підприємствам, установам і організаціям, органам місцевого самоврядування, іно�
земним юридичним та фізичним особам, міжнародним організаціям та об’єднанням.

Що ж стосується згаданої вище справи, то Верховний Суд України, оцінивши всі зібрані докази,
констатував: «агітація в день виборів за Матвєєва В. Й., видача виборцям по декілька комплектів
бюлетенів, які безконтрольно заповнювалися, і надання можливості голосувати одним особам за кількох
інших, що мало місце на багатьох виборчих дільницях, знаходження на дільницях зайвих бюлетенів і
контрольних талонів, суттєво вплинули на підсумки виборів.

Заперечення Матвєєва В. Й. щодо відсутності агітації в день виборів за нього та інших порушень
закону суд до уваги не приймає, оскільки вони спростовуються показами свідків і матеріалами справи».

Зважаючи на зазначені обставини та керуючись статтями 15, 30 і  202 Цивільного Процесуального
Кодексу України, Верховний Суд України визнав незаконним і скасував рішення окружної виборчої
комісії про реєстрацію В. Й. Матвєєва народним депутатом України. В. Й.Матвєєв був обраний народ�
ним депутатом України за списком Комуністичної партії України.

Ці приклади є одним з небагатьох випадків значних порушень чинного законодавства під час вибор�
чої кампанії в цілому і під час ведення передвиборної агітації зокрема.

Завершуючи розгляд проблеми порушень, маємо відзначити, що недосконалість Закону про вибори
оберталась на те, що виборчі комісії для того щоб мати можливість вирішувати питання щодо припус�
тимості подальшої участі того чи іншого кандидата у виборчій кампанії або щодо визнання результатів
голосування чи підсумків виборів недійсними, повинні були спиратися лише на факти порушення
виборчого Закону, які встановлювались у судовому порядку. Такий закладений законодавцем ме�
ханізм реагування виборчих комісій на факти порушення Закону про вибори у частині ведення пере�
двиборної агітації призводив то того, що ці порушення здебільшого не поставали як юридичні факти.
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2. 4.Поняття суб’єктів і учасників виборчого процесу
Чималі практичні труднощі створювала, як вже нами зазначалося, невизначеність у Законі про

вибори цілої низки ключових понять розділу V («Передвиборна агітація»). Так, досвід виборчої діяль�
ності Центральної виборчої комісії показує, що існує потреба розведення понять «суб’єкти виборчого
процесу» і «учасники виборчого процесу». Зокрема, застосування цих двох понять знаходимо в роз�
горнутому інтерв’ю, яке дав Голова Центральної виборчої комісії Михайло Рябець газеті «Урядовий
кур’єр».4

Вважаємо, що під суб’єктами виборчого процесу слід розуміти тих, хто зареєстрований відповід�
ною виборчою комісією як виборювач мандату або мандатів (політична партія, виборчий блок партій,
окремі кандидати). Що ж до учасників виборчого процесу, то ними, мабуть, є всі ті, хто організовує
цей процес (виборчі комісії усіх рівнів, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування), хто
висвітлює та обслуговує виборчий процес (засоби масової інформації), хто є об’єктом цього процесу
(виборці).

Розвівши поняття суб’єктів і учасників виборчого процесу, ми зможемо розвести і такі два понят�
тя, як «агітація за іншого» і «агітація за себе». Це, у свою чергу, дасть можливість чіткіше визначитися
із правами та відповідальністю у кожному із зазначених випадків.

2. 5.Принцип рівних умов і можливостей
Законом про вибори можливість ведення передвиборної агітації за рахунок коштів державного

бюджету і в державних же засобах масової інформації передбачалась не тільки для політичних партій,
виборчих блоків партій, а і для окремих кандидатів у народні депутати України в одномандатних
виборчих округах. Так само тут передбачалась можливість ведення передвиборної агітації і за рахунок
коштів власних виборчих фондів кандидатів.

 При цьому, незалежно від джерел фінансування, серед гострих проблем, що поставали під час вибор�
чої кампанії, особливо виділялася проблема створення рівних умов ведення передвиборної агітації для
всіх суб’єктів виборчого процесу. Про це вже йшлося в розділі 7 частини I цього видання. Тут ми маємо
намір лише підкреслити те, що багато практичних проблем виникало через те, що немає чіткої юридичної
визначеності поняття «принцип рівних можливостей» при веденні передвиборної агітації, що викладе�
ний у частині 4 статті 34 Закону про вибори, відсутністю відмінності цього принципу від «принципу
рівних умов», а особливо – через відсутність чіткого відокремлення тих випадків, коли зазначені рівні
умови постають як абсолютні, від тих, коли вони постають як відносні (тобто при фінансуванні відпові�
дно або за рахунок коштів державного бюджету, або за рахунок власних виборчих фондів).

Щодо ведення передвиборної агітації за рахунок коштів державного бюджету і у державних засо�
бах масової інформації, то у цьому випадку агітація мала здійснюватися з дотриманням принципу
абсолютно рівних умов для всіх кандидатів (тобто  умов, якими ігнорувалися можливості кожного
з них). А от черговість чи то виходу в ефір в електронних засобах масової інформації, чи то публі�
кації в друкованих мас�медіа, визначалася жеребкуванням, яке проводилося серед кандидатів у на�
родні депутати окружними виборчими комісіями. Власне нарікань на те, що тому чи іншому канди�
датові не вдалося реалізувати своє право на передвиборну агітацію в державних засобах масової
інформації, практично не було. Хіба що, як свідчить попередній звіт Європейського медіа інституту
про висвітлення ходу парламентських виборів в Україні засобами масової інформації в березні 1998
року, «…Закон України «Про вибори народних депутатів України» дотримувався при розподіленні
безплатного часу та газетної площі, але велика кількість кандидатів відзначала, що кількості часу та
газетної площі, відведеної кожному кандидату, було недостатньо для того, щоб кандидат міг донести
до виборців свої погляди.»

Що стосується преси, радіо й телебачення з недержавною формою власності, то доступ до них
кандидатові відкривався в залежності від розмірів його власного виборчого фонду. І через те, що
нерівні можливості могли реалізовуватися повною мірою, й самі рівні умови поставали здебільшого
як відносні.

Особливу увагу привертає до себе принцип надання ефірного часу для ведення передвиборної агі�
тації на державних каналах телебачення та радіо кандидатами у народні депутати в одномандатних
виборчих округах за рахунок коштів Державного бюджету України. Адже Державний комітет телеба�

4 Див.: «Урядовий кур’єр» від 14 листопада 1998 року
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чення і радіомовлення України та Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України
підійшли до розуміння принципу рівних умов ведення кандидатами передвиборної агітації як до тако�
го, який мав реалізуватися у межах не держави в цілому, а у межах кожного окремого виборчого
округу.

У виданні IREX Промедіа «Законодавчий бюлетень» Іван Мащенко, заступник голови Держтеле�
радіо України і член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення так прокоментував рішення
Національної ради щодо порядку розподілу ефірного часу для ведення передвиборної агітації в одно�
мандатних виборчих округах за рахунок коштів державного бюджету:

«Рівність можливостей передвиборної агітації кожного кандидата в депутати в мажоритарному
окрузі досягається саме створенням однакових умов в ефірі для всіх кандидатів такого округу. Тому і
під час підготовки до виборів�98 буде застосовуватися випробуваний у період попередніх виборчих
кампаній принцип: кожному округу буде надаватися однаковий час (приблизно 1 година 20 хвилин).
І якщо, наприклад, в окрузі «х» буде зареєстровано 10 кандидатів в депутати, то кожному з них в
передачі надаватиметься в середньому по 8 хвилин ефірного часу, а в окрузі «у» � 20, то, відповідно, �
по 4 хвилини. Обов’язкова умова: всі кандидати беруть участь в одній загальній для цього округу
передачі. Звичайно, це покладає додаткову відповідальність на виборчі комісії округу � зібрати всіх
претендентів на депутатський мандат у даному окрузі в один і той же день в теле� або радіостудії, а
працівникам обласного телебачення і радіо треба так організувати передачу, щоб створити кандидатам
максимально можливі умови для самовираження перед виборцями. Кожна обласна (регіональна) дер�
жавна телерадіокомпанія (ТРК) отримає свій обсяг роботи, який залежить, зокрема від кількості
виборчих округів: для Севастопольської ТРК � 2, а для Донецької � 23.

…Одна з визначальних умов виборчого процесу в демократичних країнах � надання рівних можли�
востей усім його учасникам. Вибори�98 для телерадіокомпаній України � серйозне випробування де�
мократизму і вірності правовим принципам.»

Певна річ, по�перше, Іван Мащенко мав на увазі не рівні можливості, а таки рівні умови. По�друге,
його оптимізм щодо створення дійсно рівних умов ведення передвиборної агітації шляхом надання
всім округам однакового за тривалістю і якістю часу поділяли далеко не всі суб‘єкти виборчого проце�
су. Особливо, якщо мова йшла про сусідні округи в межах великих міст. Адже тут кандидат у депутати
міг спостерігати, що його «колега» в сусідньому окрузі мав чи не удвічі більше ефірного часу, аби
довести до відома виборців свої програму й принципи.

 Тобто цілком зрозуміло, що нерівні умови ведення передвиборної агітації виникають між тими
кандидатами, яких в одномандатному виборчому окрузі, скажімо п’ятеро, і тими кандидатами, яких у
виборчому окрузі двадцять п’ять. Можна бачити, що в такому разі тривалість ефірного часу, який буде
наданий за рахунок коштів державного бюджету кандидату у одному окрузі, буде значно відрізнятися
від кількості часу, що його отримає кандидат у іншому окрузі. Вважаємо за необхідне підкреслити, що
в нерівних умовах опиняться, мабуть, не тільки кандидати, а й виборці двох різних округів.

Ця обопільна залежність, взаємозв’язок кандидатів і виборців постає у двох різних випадках як
нерівність умов ведення передвиборної агітації таким чином, що в одному випадку кандидат у народні
депутати України має достатньо часу, щоб висловитись і показати себе, а виборець – щоб послухати,
подивитись і попередньо визначитись. У тому ж випадку, коли у виборчому окрузі зареєстровано
надто багато кандидатів, ані кандидат не має достатньо часу, щоб висловитись і показати себе, ані
виборець відповідно не має можливості, щоб більш�менш впевнено визначитись. Отож як активне
виборче право (право обирати), так і пасивне виборче право (право бути обраним) піддаються певно�
му утиску. Окрім того у цьому, тобто – другому випадку можливість випадкового вибору вельми
зростає. Відтак державні кошти на ведення передвиборної агітації (принаймні – через електронні засо�
би масової інформації) майже не «спрацьовують», тобто витрачаються майже марно.

Продовжуючи висвітлення порушеної теми, маємо відзначити, що нерівність умов ведення пере�
двиборної агітації закладається й самим Законом про вибори вже тим, що граничним строком початку
передвиборної агітації для політичних партій та виборчих блоків партій є 100 днів до дня виборів, тоді
як для кандидатів у одномандатних виборчих округах – лише 45 днів. Нерівність умов закладається
Законом і тоді, коли певна частка претендентів на депутатські мандати водночас балотується і в одно�
мандатних виборчих округах і в багатомандатному виборчому окрузі. Але, з другого боку, передбачена
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Законом про вибори необмеженість власних виборчих фондів, навпаки, створила якраз рівні умови і
водночас зняла обмеження для реалізації нерівних можливостей.

В окремих випадках суб’єктів виборчого процесу ставили в нерівні умови працівники засобів ма�
сової інформації. Це мало місце тоді, коли вони безплатно надавали, як політичним партіям, виборчим
блокам партій, так і окремим кандидатам друковані площі чи ефірний час. Іноді засоби масової інфор�
мації пояснювали це, скажімо, тим, що відповідне рішення прийняв колектив. Однак зрозуміло, що
будь�які самочинні рішення, навіть продиктовані найкращими намірами, не можуть іти всупереч чин�
ному законодавству і ставити кандидатів у нерівні умови.

Виникали нерівні умови і у випадках, які, здавалося б, прямого відношення до передвиборної агіта�
ції не мали. Мова про те, що згідно зі статтями 22 та 25 Закону України «Про вибори народних депу�
татів України» частина депутатів мала висуватися зборами (конференціями) обласних, республікансь�
ких в Автономній Республіці Крим, міських у містах Києві і Севастополі осередків політичних партій
та виборчих блоків партій і на підставі відповідних протоколів реєструватись окружними комісіями.
Іншій частині кандидатів (самовисуванцям) для реєстрації необхідно було на свою підтримку зібрати
не менш як 900 підписів виборців відповідного округу.

 Конституційний Суд України 26 лютого 1998 року ухвалив Рішення про визнання неконституцій�
ними положення статей 22 та 25 Закону про вибори стосовно порядку висування і реєстрації канди�
датів у народні депутати України. Внаслідок цього Рішення Конституційного Суду був прийнятий
однаковий порядок реєстрації (через представлення підписних листів) для всіх кандидатів у народні
депутати України, незалежно від того, чи обрали вони шлях самовисування, чи були висунуті зборами
(конференціями) місцевих осередків політичних партій, виборчих блоків партій.

Проте слід підкреслити, що на момент прийняття Конституційним Судом України цього свого
рішення вже пройшло приблизно два тижні, як був закінчений не тільки процес висування, але й
реєстрації (за Законом – за 45 днів до дня виборів) кандидатів у народні депутати України в одноман�
датних округах. Тобто перевага у часі, яку отримали висуванці від партій і виборчих блоків партій
порівняно із самовисуванцями, повною мірою реалізувалася. Якщо бути більш�менш точними, маємо
сказати, що середній по Україні показник втрати самовисуванцями «агітаційного часу» порівняно із
висуванцями від партій і виборчих блоків партій склав приблизно 10 днів.

Звичайно, передвиборна агітація кандидатів від політичних партій, виборчих блоків партій відрізня�
ла їхні можливості впливу на волевиявлення виборців порівняно з кандидатами, які дистанціювались
від політичних партій і обрали шлях самовисування, ще й у тому плані, що на перших працювали
партійний авторитет, партійні гроші, організаційні структури, партійна преса і таке інше. Проте, маємо
разом з тим визнати, що в цій частині виборчої кампанії порушення принципу рівних умов ведення
передвиборної агітації фактично не було, оскільки кожний з претендентів на депутатський мандат мав
право вибору партійної або позапартійної орієнтації.

Задля створення рівних умов ведення передвиборної агітації для всіх кандидатів у народні депута�
ти України Закон про вибори передбачив таке:

– окружні виборчі комісії не пізніш як за 30 днів до дня виборів забезпечували друкування пере�
двиборних плакатів кандидатів у депутати, зареєстрованих у відповідному окрузі, у кількості двох
тисяч примірників на одного кандидата (з програмою до 3900 знаків машинопису і автобіографією
такого ж обсягу), в однаковому поліграфічному виконанні, з наступною передачею кожному кандида�
тові не менше трьох четвертих зазначеної кількості плакатів (частини 1,3, 4 статті 33);

– програми і автобіографії кандидатів у депутати у вищеназваному обсязі друкувалися місцевими
періодичними виданнями з державною участю і з участю органів місцевого самоврядування у по�
слідовності, визначеній результатами жеребкувань, проведених окружними комісіями (частини 11,
12 статті 34);

– розклад надання ефірного часу із зазначенням передвиборних агітаційних телерадіопрограм, кон�
кретної дати і часу виходу їх в ефір друкували в місцевих засобах масової інформації, телерадіоком�
панії з державною участю і участю органів місцевого самоврядування мали надавати кожному канди�
дату в депутати у відповідному окрузі однаковий за кількістю і якістю ефірний час у робочі дні між
дев’ятнадцятою і двадцять третьою годинами за київським часом у послідовності, визначеній резуль�
татами жеребкувань, проведених окружними комісіями (частини 4, 5, 6 статті 34).
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Однак, у ході практичної реалізації Закону щодо надання ефірного часу виникли певні труднощі.
І якщо проблем з наданням ефірного часу на радіо практично не було, то ситуація з вирішенням цього
питання на телебаченні була набагато складніша. Річ у тім, що обласні державні телерадіокомпанії,
згідно з ліцензією Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, мають ефірний
час на мережі третього загальнонаціонального каналу до 18.00, після чого мовлення на ньому веде
телекорпорація «Інтер». Водночас основна проблема полягала в тому, що третій загальнонаціональ�
ний канал за своїми технічними можливостями не охоплює своїм сигналом понад третину території
України. Релейні лінії та передавачі ніде так не покривають своїм сигналом території регіонів, щоб
вони «вписувалися» в межі конкретних виборчих округів. І якщо в одній із областей перекрити ефір
на якомусь загальнонаціональному каналі передвиборною передачею (наприклад, з 20.00 до 21.00),
то всі області, що знаходяться на телетрасі з Києва, не зможуть приймати у цей час програми Украї�
нського телебачення.

Тому за ініціативою Держтелерадіо Верховна Рада України внесла доповнення до частини 5 статті
34 Закону про вибори, яким дозволялось обласним телерадіокомпаніям на період виборів змінювати
час мовлення (сітку мовлення) без зміни обсягу мовлення. Крім того, 26 січня 1998 року Національна
рада України з питань телебачення і радіомовлення прийняла спеціальне рішення про те, щоб на період
виборів абсолютно всі обласні телерадіокомпанії одночасно виходили в ефір з 21.40 до 23.00 на першо�
му загальнонаціональному каналі, а програма УТ�1 у цей час з Києва на Україну не подавалася. Безпе�
речно, ці заходи Держтелерадіо сприяли тому, щоб всі кандидати у депутати змогли вести передвибор�
ну агітацію на каналах телебачення і радіомовлення.

Надійному контролю за забезпеченням рівних умов використання бюджетних коштів для передви�
борної агітації сприяло положення частини 3 статті 34 Закону про вибори, яке зобов’язувало Централь�
ну та окружні виборчі комісії не пізніше закінчення строку реєстрації кандидатів у народні депутати
України опублікувати перелік відповідних засобів масової інформації, якими можуть користуватися
суб’єкти виборчого процесу. При цьому Центральна виборча комісія за поданням Міністерства інфор�
мації публікувала перелік загальнодержавних засобів масової інформації з державною участю, а ок�
ружні виборчі комісії за поданням відповідних місцевих державних адміністрацій, органів місцевого
самоврядування – перелік місцевих, регіональних засобів масової інформації з державною участю, а
також з участю органів місцевого самоврядування.

З�поміж недержавних засобів масової інформації відокремлювались ті, засновниками або співзас�
новниками яких виступали органи місцевого самоврядування – сільські, селищні, міські, районні та
обласні ради. З усіх недержавних засобів масової інформації тільки вони мали право розміщувати
агітаційні матеріали з оплатою за рахунок коштів державного бюджету. Що стосується ведення агітації
в інших недержавних засобах масової інформації (засновниками яких є приватні особи, колективи
редакцій, творчі спілки, комерційні структури тощо), то тут оплата могла здійснюватись лише за раху�
нок коштів власного виборчого фонду. Рівність умов у цьому випадку гарантувалася вимогою рівної
оплати за ефірний час чи газетну площу для усіх кандидатів.

3. Процедурно/технологічні та практичні
аспекти передвиборної агітації

3.1. Строки тривалості передвиборної агітації
Строки проведення передвиборної агітації в одномандатних виборчих округах згадуються в декіль�

кох статтях Закону про вибори, зокрема у частині 6 статті 25, частині 1 статті 33, частинах 8 і 12 статті
35 Закону, але конкретно не визначаються.

Відповідно до них передвиборна агітація починається після закінчення реєстрації кандидатів у депу�
тати (тобто за 45 днів до дня виборів), а закінчується (як і в багатомандатному виборчому окрузі) з
настанням дня виборів, оскільки частина 8 статті 35 у день виборів забороняє агітацію в будь�якій формі.

Виборчими комісіями одномандатних виборчих округів у відповідності з частиною 6 статті 25
згаданого Закону до 12 лютого 1998 року було зареєстровано 4278 претендентів на 225 депутатських
мандатів. Наступний день став офіційним початком передвиборної агітації, хоч фактично вона стала
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розгортатися ще 29 грудня 1997 року, коли почалося висування кандидатів у депутати в одномандат�
них виборчих округах.

Як можна зрозуміти, більш невизначеним є питання про строки початку передвиборної агітації.
Отож з огляду на відзначену нами вище нерівність умов ведення цієї агітації в багатомандатному і
одномандатних виборчих округах, слід, мабуть, було б не забороняти ведення передвиборної агітації за
окремих осіб, починаючи з моменту, коли вже розпочалася передвиборна агітація в багатомандатному
виборчому окрузі.

3. 2. Форми і засоби ведення передвиборної агітації
Необхідність практичної реалізації чинного виборчого законодавства щодо ведення передвиборної

агітації породжувала проблему чіткого визначення її форм і засобів, а також кваліфікації останніх.
Справа в тім, що в діючому Законі про вибори не приділено належної уваги, скажімо, масовим заходам
передвиборної агітації, вельми побіжно виписані норми використання матеріалів передвиборної агі�
тації (та й саму назву «матеріали» слід, мабуть, вважати не досить вдалою), не розкритий юридичний
зміст поняття «політична реклама» тощо.

Слід, однак, зауважити, що попри певне відставання виборчого законодавства від вимог життя кан�
дидати в народні депутати України активно використовували всі не обмежені Законом форми і засоби
ведення передвиборної агітації задля досягнення своєї мети. При цьому основними засобами і формами
її ведення, як і в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, були : масові заходи, викори�
стання поліграфічних матеріалів, друкованих та електронних засобів масової інформації.

Іноді передвиборна агітація поставала у досить�таки несподіваних формах. Адже не всі учасники
виборчого процесу віддавали собі звіт в тім, що у здійсненні передвиборної агітації, а особливо в
досягненні її результатів, слід, очевидно, враховувати і резонансність того чи іншого виступу в пресі
або ефірі. Чи не хрестоматійним у зв’язку з цим може стати приклад висвітлення в засобах масової
інформації подій навколо кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі
№ 215 (м. Київ) М. Ю. Бродського. Сам факт його затримання став до певної міри додатковою рек�
ламною кампанією для кандидата. А поданий окрім того у газеті та на радіо, засновником яких він є, з
використанням усіх можливих прийомів впливу на читача й слухача, цей факт справив додатковий
відчутний вплив на думку та й на поведінку виборців. Скажімо, було створено громадський комітет на
захист ув‘язненого кандидата, про що широко було оповіщено громадськість через газету «Киевские
Ведомости». Поряд з цим в усіх пунктах передплати на цю газету кияни мали змогу зробити запис до
книги Громадянського списку виборчого об’єднання на підтримку виборчого об‘єднання «Кияни», а
також особисто М. Бродського. Тобто була застосована форма «особистісного впливу», конкретного
залучення людей до активнішої участі у виборчій кампанії. Схоже, що багатьох виборців саме це підкрес�
лення їхньої ролі, значення їхнього голосу у політичних баталіях і привабило.

Своєрідною формою агітації є й публікація результатів соціологічних досліджень та опитувань
громадян про рейтинг того або іншого кандидата чи політичної партії, виборчого блоку партій. І чим
ближче до дня голосування, тим більше це впливає на настрої та симпатії виборців, змінюючи їх, чи,
навпаки, сприяючи укріпленню впевненості частини електорату у правильності свого попереднього
вибору, що, безумовно, може вплинути на результати голосування . Вочевидь, саме з огляду на те, щоб
виборець міг зробити самостійний, свідомий, виважений вибір, за 15 днів до дня виборів частиною 12
статті 35 Закону про вибори було заборонено в усіх засобах масової інформації (як державних, так і
недержавних) оголошувати результати соціологічних досліджень та опитувань громадської думки.

Взагалі діапазон агітаційних форм був надзвичайно широкий – від листівок до бігбордів і відео�
кліпів, від традиційних формальних зборів до організації концертів і таке інше. Поряд з іншими чинни�
ками, це суттєво сприяло тому, що доросле населення країни виявило в цілому високу активність при
формуванні свого законодавчого органу.

* * *
Отже питання однозначного розуміння норм Закону, чіткого визначення форм і засобів ведення

передвиборної агітації, політичної реклами, проблеми відповідальності за порушення зазначених норм
та інші аспекти передвиборної агітації потребують всебічного осмислення та грунтовної теоретичної
розробки.
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На 225 депутатських місць в одномандатних виборчих округах балотувалося 3 тис. 962 кандидати у
народні депутати України, тобто на один депутатський мандат реально претендувало в середньому
18 кандидатів. Найбільша кількість зареєстрованих у деяких одномандатних округах  на день виборів
сягала 37 кандидатів, а в інших – становила не більше 3!4 кандидатів.

Із загальної кількості зареєстрованих кандидатів 1720 висунуто шляхом самовисування , що ста!
новить 43,41 %, решту кандидатів – 2242 (56,59 %) висунуто зборами осередків політичних партій,
виборчих блоків партій. У межах регіонів найбільше зареєстровано кандидатів у Донецькій області –
388 у 23 виборчих округах. У 14 виборчих округах Харківської області було зареєстровано

293 кандидати, тоді як у 17 округах Дніпропетровської області – 260, а у 12 округах  м. Києва –
310 кандидатів.

На день проведення виборів 29 березня 1998 р. загальна кількість виборців в Україні складала
37 млн. 540 тис. 92 особи. У голосуванні взяло участь 26 млн. 553 тис. 118 виборців (70,73 %).

Найбільшу активність виявили виборці у Тернопільській області, де участь у голосуванні взяло
84,53 % виборців, у Рівненській – 80,28 %, Хмельницькій – 80,21 %, Івано!Франківській – 79,79 %,
Львівській – 79,68 %, Волинській – 78,68 %, Житомирській – 77,97 %, Чернігівській – 77,91%. У дея!
ких виборчих округах окремих регіонів цей показник нижчий. Так, у виборчих округах міст Києва і
Севастополя проголосувало відповідно 59,27 % і 50,85 % виборців.

Активність виборців 29 березня 1998 року була нижчою у порівнянні з виборами народних депу!
татів України, що відбулися у 1994 році. Так, кількість виборців, які 29 березня 1998 р. отримали ви!
борчі бюлетені, на 12 годину становила 19,36 %, на 16 годину – 48,45 %, на 20 годину – 63,82 %, тоді як
на виборах 1994 року – відповідно 39,54 %, 65,93 %, 75,8 %.

Як відомо, новий виборчий закон запровадив принципово нову процедуру голосування. Цього разу
волевиявлення виборця базувалося на позитивному ставленні до кандидата, за якого він голосує. Тоб!
то виборцю не треба було викреслювати того чи іншого кандидата (як це було раніше), а досить було
поставити позначку у порожньому квадраті виборчого бюлетеня проти прізвища кандидата у депута!
ти, за якого він голосував.

За результатами голосування 29 березня 1998 року було зареєстровано 220 народних депутатів
України, обраних в одномандатних виборчих округах, у 5 виборчих округах призначено повторні
вибори, з яких за станом на 10 грудня 1998 року обрано народних депутатів України в 4 виборчих
округах.

Більшою кількістю народних депутатів України, обраних в одномандатних виборчих округах,
порівняно з іншими регіонами, представлені Донецька область, де обрано 21 депутат, Дніпропетров!
ська – 16, Харківська – 14 і Луганська – 12 депутатів.

Із кандидатів, висунутих шляхом самовисування, обрано 125 депутатів, а від політичних партій,
виборчих блоків – 95 депутатів.

Партійна палітра народних депутатів України, обраних в одномандатних виборчих округах, досить
різнобарвна.

Найбільшу кількість депутатських мандатів в одномандатних виборчих округах 29 березня
1998 року вибороли кандидати, висунуті від Комуністичної партії України – 38, Народного Руху
України – 14.  Далі за кількістю депутатських мандатів ідуть представники Народно!демократич!
ної партії України, виборчого блоку Соціалістичної партії України та Селянської партії України
«За правду, за народ, за Україну!» – по 6, Всеукраїнського об’єднання «Громада» – 4. Решту місць
в Українському парламенті зайняли члени інших політичних партій і виборчих блоків. Переважну
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частину депутатських місць  в одномандатних виборчих округах отримали позапартійні кандида!
ти – 112.

Звертає на себе також увагу досить велика різниця в кількості голосів виборців, які одержали
окремі кандидати у своїх округах. В одних випадках мандат отримав народний депутат, за якого прого!
лосувало понад 100 тисяч виборців (понад 90 %), в інших – близько 10 тисяч виборців (тобто 10 %).

Переважна більшість народних депутатів України, обраних 29 березня 1998 року в одномандат!
них виборчих округах, отримала мандати за підтримки менше 50 % виборців. Лише вісімнадцятьом
кандидатам вдалося одержати на свою підтримку більше 50% голосів виборців. Легітимність же
інших народних депутатів України характеризується такими даними: 46 депутатів обрано за підтрим!
ки від 10 до 19 % виборців, 83 – за підтримки від 20 до 29 %, 49 – від 30 до 39 % і 24 народних
депутати обрано за підтримки від 40 до 49 % виборців, які брали участь у голосуванні в одномандат!
них виборчих округах.

Слід звернути увагу і на досить вагомий відсоток виборців, які не підтримали жодного кандидата.
Це характерно для м. Києва (10,78%), Автономної Республіки Крим (9,63 %), Закарпатської області,
де такий показник сягнув 8,85 %, Рівненської – 8,83 %, Донецької – 8,45 %, Чернігівської – 8,2 % та Хар!
ківської – 8,16 % областей. У цілому ж по Україні не підтримали жодного кандидата 7,16 % виборців.

Як свідчить аналіз даних, понад 1 млн. 145 тис. виборчих бюлетенів, або 4,31 %  кількості отрима!
них визнано дільничними виборчими комісіями недійсними. Найбільше виборчих бюлетенів визна!
но недійсними у Закарпатській (8,41 %), Чернівецькій (6,39 %), Рівненській (5,42 %), Одеській (5,27 %)
та Вінницькій (5,15 %) областях.

За віковою ознакою обрані  в одномандатних виборчих округах народні депутати України розподі!
ляються таким чином: від 31 до 40 років – майже 20 %, від 41 до 50 років – 50 %. Дванадцятьом депута!
там на день виборів виповнилося 60 і більше років, і лише 5 депутатів у віці від 21 до 30 років.

Депутатський корпус від одномандатних виборчих округів налічує  209 осіб з вищою освітою,
серед яких 40 мають наукові ступені і вчені звання. Серед обраних депутатів 33 мають  юридичну
освіту, що складає 15,21 %.

До парламенту України обрано 48 (22,12 %) підприємців і фермерів, 21 (9,68 %) – керівників органів
місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 16 (7,37 %) – працівників державних
підприємств та працівників інших категорій.

Народними депутатами України в одномандатних виборчих округах обрано 14 жінок, або 6,45 %
загальної кількості депутатів.
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Повторні вибори

Проведення повторних виборів у одномандатних виборчих округах відповідно до статті Зако

ну України Про вибори народних депутатів України передбачено у випадках коли вибори по від

повідному виборчому округу визнані недійсними або такими що не відбулися Рішення про прове

дення повторних виборів приймає Центральна виборча комісія не пізніш як через місяць від дня

визнання виборів недійсними або такими що невідбулися

Голосування при цьому проводиться на тих же виборчих дільницях і за списками виборців що

використовувалися для проведення чергових виборів Щ о стосується реєстрації кандидатів у депу

тати та інших виборчих процедур то вони проводяться в порядку визначеному Законом

Після виборів народних депутатів України березня року в окремих одномандатних вибо

рчих округах де в ході проведення виборів або під час підрахунку голосів мали місце порушення

Закону Про вибори народних депутатів України що вплинули на підсумки виборів вибори були

визнані недійсними або судами були скасовані рішення окружних виборчих комісій про результати

виборів народних депутатів у конкретних виборчих округах Зокрема у зв язку з цим у виборчих

округах № Донецька область та№ м Київ вибори визнані недійсними за рішеннями Центра

льної виборчої комісії відповідно від та квітня року Щ еу трьох виборчих округах асаме

№ Запорізька область № Миколаївська область № Чернігівська область рішення окру

жних виборчих комісій про результати виборів народних депутатів були скасовані відповідними

районними судами

У зазначених виборчих округах згідно зі статтею Закону Про вибори народних депутатів

України Центральною виборчою комісією були призначені повторні вибори

Табл

№виборчогоокругу Постанова пропризначення виборів Дата проведення виборів

Донецькаобласть

виборчий округ №
від № серпня року

Запорізькаобласть

виборчий округ №
від № серпня року

Миколаївськаобласть

виборчий округ №
від № серпня року

Чернігівськаобласть

виборчий округ №
від № серпня року

м Київ

виборчий округ №
від № серпня року

За протоколами окружних виборчих комісій у вказаних виборчих округах було зареєстровано

кандидатів у народні депутати України із них балотувались на виборах березня року

До дня повторних виборів зняли свої кандидатури з балотування кандидатів

За результатами виборів кандидати які отримали найбільшу кількість голосів виборців на свою

підтримку у відповідних одномандатних виборчих округах були зареєстровані Центральною вибор

чою комісією обраними народними депутатами України Список депутатів обраних на повторних

виборах наводиться у таблиці

 
ПОВТОРНІ ВИБОРИ

ВИБОРИ ЗАМІСТЬ ДЕПУТАТІВ ЯКІ ВИБУЛИ



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Табл

№п п
Народний

депутат України

Відомості про рік народження професію посаду заняття

місце роботи і проживання партійність та виборчий округ

від якого обрано депутата

Лєщинський

Олександр

Олегович

року народження гірничий інженер електромеханік генеральний дирек

тор акціонерного товариства корпорації Украгропродукт проживає в

м Донецьку безпартійний виборчий округ№

Мороз

Анатолій

Миколайович

року народження вчитель історії та суспільствознавства директор

Токмацького міськрайонного центру зайнятості населення проживає в

м Токмаку Запорізької області член Комуністичної партії України вибо

рчий округ №

Сопрун

Сергій

Іванович

року народження інженер президент компанії Інвестиційні техно

логії Міжнародний бізнес проживає в м Києві член

Народно демократичної партії виборчий округ №

Волков

Олександр

Михайлович

року народження інженер технолог помічник Президента України

проживає в м Києві безпартійний виборчий округ №

У виборчому окрузі № постановою окружної виборчої комісії від серпня року визнані

недійсними і повторні вибори що відбулися серпня року Напідставі цього рішення окруж

ної комісії Центральна виборча комісія своєю постановою від вересня року призначила по

вторні вибори народного депутатаУкраїни у зазначеному окрузі на грудня року

Стану підготовки і проведення вдруге повторних виборів у цьому окрузі було приділено особли

ву увагу з боку Центральної виборчої комісії

У порядку контролю за роботою виборчих комісій та відповідних районних рад з підготовки до

виборів у одномандатному виборчому окрузі № та з метою попередження порушень виборчого

законодавства які мали місце на повторних виборах серпня року та призвели до визнання

виборів недійсними Центральна виборча комісія на своєму засіданні у листопаді року заслу

халапро хід підготовки до повторних виборів призначених на грудня року

За результатами перевірки на місцях та інформаціями голів окружної виборчої комісії а також

районних рад у м Києві території районів яких входять до зазначеного виборчого округу прийнято

відповідну постанову

За неналежну організацію роботи окружної тадільничних виборчих комісій при підготовці і про

веденні повторних виборів серпня року та безвідповідальність в усуненні порушень що

призвели до визнання їх недійсними від виконання обов язків голови окружної виборчої комісії

звільнено СавчукаМ О

Вибори замістьдепутатів які вибули

Порядок проведення виборів замість депутатів які вибули врегульовано статтями і Закону

Про вибори народних депутатів України Вони призначаються не пізніше ніж за три місяці до їх

проведення і організовуються з додержанням вимог цього Закону Особливістю цих виборів на від

міну від чергових та повторних є те що окружна виборча комісія утворюється за днів дільничні

виборчі комісії за місяць до дня виборів реєстрація кандидатів у депутати закінчується за днів

асписки виборців подаються для ознайомлення за днів до дня виборів

На підставі постанови Центральної виборчої комісії якою за особистою заявою Бакая І М

та враховуючи те що він присягу не складав скасоване рішення Центрвиборчкому про реєст

рацію його народним депутатом У країни обраним в одномандатному виборчому окрузі №

К иївська область та відповідно до положень законів Про вибори народних депутатів У краї

ни і Про Центральну виборчу комісію в цьому виборчому окрузі постановою Центральної

виборчої комісії від червня року були призначені вибори замість депутата який вибув

на вересня року

На виборах замість депутата який вибув у цьому виборчому окрузі балотувалося кандидатів

із них балотувалися на чергових виборах березня року До дня виборів вересня

року зняли свої кандидатури три кандидати

За підсумками виборів замість депутата який вибув що відбулися у виборчому окрузі № обра

но і зареєстровано Центральною виборчою комісією народним депутатом України



РОЗДІЛ ПОВТОРНІ ВИБОРИ ВИБОРИ ЗАМІСТЬ ДЕПУТАТІВ ЯКІ ВИБУЛИ 

АбдуллінаОлександраРафкатовича

року народження журналіста президента акціонер

ного товариства закритого типу Інтергаз проживає в

м Києві безпартійного

Загалом із кандидатів які балотувалися на повторних виборах та на виборах замість депутата

який вибув були висунуті від політичних партій виборчих блоків партій скористалися пра

вом на самовисування Серед кандидатів які були внесені до виборчих бюлетенів на повторних ви

борах та виборах замість депутата який вибув що відбулися серпня і вересня року

кандидатів були народними депутатами України попереднього скликання на чергових виборах ба

лотувалося особи В числі п яти обраних на цих виборах народних депутатів України три без

партійні по одному представнику від К омуністичної партії України та Народно демократичної

партії

Таким чином з часу проведення чергових виборів народних депутатів України що відбулися

березня року Центральною виборчою комісією разом з відповідними окружними виборчи

ми комісіями організовано проведення повторних виборів у п яти виборчих округах ащев одному

вибори замість депутата який вибув

Кандидати у народні депутати України

зареєстровані водномандатних виборчих округах

на повторних виборах та виборах замістьдепутатів які вибули

різвище ім я

побатькові

кандидата

у депутати

Висунуто

на поточних

виборах вибули

з балотування

Участьу

попередніх

Виборах

№округу

кимвисунуто

№у списку

політичної

партії

виборчого

блоку патій

Донецька область Виборчийокруг№

Ампілогов

Володимир

Федорович

року народження гірничий

інженер будівельник тимчасово не

працює проживає в м Донецьку

безпартіний

Самовисування

Власов

Борис

Семенович

року народження інженер пре

зидент головазакритого акціонерно

го товариства Масложир прожи

ває в м Слов янську безпартійний

Самовисування

Гавриленко

Станіслав

Дмитрович

року народження юрист

правознавець радник начальника

управління М іністерствавнутрішніх

справ України в Донецькій області

проживає в м Донецьку

безпартійний

Виборчий блок

Соціалістичної

партії України та

Селянської партії

України Запра

вду занарод за

Україну

Чергові вибори

№

виборчий блок

Соціалістичної

партії України та

Селянської пар

тії України За

правду занарод

заУкраїну

Голдищук

Володимир

Михайлович

року народження інженер

електрик директор приватного підп

риємства Транссервіс проживає в

м Слов янську Донецької області

безпартійний

Самовисування Чергові вибори

№

самовисування



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Горобець

Олександр

Олександрович

року народження

журналіст головний редактор газети

ПравдаУкраины проживає в

м Києві безпартійний

Самовисування № Всеукраїн

ськеобєднання

Громада

К ізерніс

Віктор

Станіславович

року народження юрист дирек

тор приватного дочірнього підприєм

ства Ш анс Дон приватної фірми

Ш анс проживає в м Донецьку

безпартійний

Самовисування

Кожушко

Дмитро

Панасович

року народження технік

технолог майстер механоскладаль

них робіт Слов янського заводу важ

кого машинобудування проживає в

м Слов янську безпартійний

Самовисування

вибув

завласною зая

вою

Кожушко

Олександр

Михайлович

року народження інженер

експлуатаційник пенсіонер прожи

ває в м Донецьку член

Комуністичної партії України

Комуністична

партія

України

Чергові вибори

№ Комуніс

тичнапартія

України

Лещинський

Олександр

Миколайович

року народження технік

судоводій тимчасово непрацює

проживає в с Першотравневому Ш е

вченківського району Харківської

області безпартійний

Самовисування

вибув

завласною

заявою

Лещинський

Олександр

Михайлович

року народження налагоджува

льник майстер налагоджувальник

Харківського тракторного заводу

проживає в м Харкові безпартійний

Самовисування

вибув

завласною

заявою

Лєщинський

Олександр

Олегович

року народження гірничий ін

женер електромеханік генеральний

директор акціонерного товариства

корпорації Украгропродукт про

живає в м Донецьку безпартійний

Самовисування Чергові вибори

№

самовисування

Лисенко

Олексій

Юрійович

року народження інженер

хімік технолог генеральний дирек

тор республіканського об єднання

кольорових металів концерну

Укрколірмет проживає в

м Донецьку безпартійний

Самовисування №

виборчий блок

партій Партія

Праці таЛібе

ральнапартія

РАЗОМ

Петренко

Анатолій

Андрійович

року народження інженер

механік тимчасово непрацює про

живає в м Донецьку член Селянсь

кої партії У країни

Самовисування Чергові вибори

№

самовисування

Поживанов

Михайло

Олександрович

року народження інженер

металург головаобласної ради пар

тії Реформи і порядок проживає в

м Маріуполі член Партії Реформи і

порядок

Партія

Реформи

і порядок

Чергові вибори

№

самовисування

№ Партія

Реформи і

порядок

Черкасов

Олександр

Володимирович

року народження гірничий інже

нер електромеханік директордержавно

гокомунальногопідприємства Управ

лінняматеріальних ресурсів проживає

вм Донецьку безпартійний

Самовисування

вибув

завласною зая

вою



РОЗДІЛ ПОВТОРНІ ВИБОРИ ВИБОРИ ЗАМІСТЬ ДЕПУТАТІВ ЯКІ ВИБУЛИ 

Янковська

Людмила

Олександрівна

року народження викладач

музичної школи проживає в

м Ш ахтарську Донецької області

член Прогресивної соціалістичної

партії України

Прогресивна

соціалістична

партія України

Чергові вибори

№

Прогресивна

соціалістична

партія України

№ Прогресив

насоціаліс

тичнапартія

України

Запорізька область Виборчийокруг№

Бондаренко

Олександр

Анатолійович

року народження інженер

теплоенергетик президент закритого

акціонерного товариства Корпора

ція Хортиця проживає в

м Запоріжжі безпартійний

Самовисування Чергові вибори

№ самовису

вання

Бондаренко

Ольга

Антонівна

року народження акушер пен

сіонер проживає в м Запоріжжі

безпартійна

Самовисування

Вітков

Михайло

Степанович

року народження економіст з

бухгалтерского обліку міністр

фінансів Автономної Республіки

Крим проживає в с МирнеСімфе

ропольського району Автономної

Республіки Крим безпартійний

Самовисування

вибув

завласною

заявою

Чергові вибори

№

самовисування

Горетий

Євгеній

Андрійович

року народження вчений агро

ном головафермерського господарс

тва проживає в с Веселому

Веселівського району Запорізької

області член Прогресивної соціаліс

тичної партії України

Прогресивна

соціалістична

партія України

Чергові вибори

№

виборчий блок

партій Євро

пейський вибір

України

Костенко

Олексій

Миколайович

року народження вчений агро

ном головафермерського господарс

тва Гранозан проживає в

с НадеждинеПриазовського району

Запорізької області безпартійний

Самовисування

Левадний

Віктор

Іванович

року народження інженер

механік директор закритогоакціонер

ноготовариства ЗАТОЗ РУСЬ

головний редактор газети Мрія про

живаєвм Запоріжжі безпартійний

Ліберальна

партія

України

Чергові вибори

№

самовисування

Мороз

Анатолій

Миколайович

року народження вчитель істо

рії тасуспільствознавства директор

Токмацького міськрайонного центру

зайнятості населення проживає в

м Токмаку Запорізької області член

Комуністичної партії України

Комуністична

партія України

Чергові вибори

№

Комуністична

партія України

Сергієнко

Олександр

Іванович

року народження інженерелект

ронної техніки генеральний директор

товариствазобмеженою відповідаль

ністю Український республіканський

творчо виробничий центр Сигма

проживаєвм Києві безпартійний

Самовисування №виборчий

блок партій

ПартіяПраці

таЛіберальна

партія

РАЗОМ



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Усенко

Павло

Георгійович

року народження журналіст

старший науковий співробітник ін

ституту історії України

Національної академії наук прожи

ває в м Києві

безпартійний

Самовисування

Яворський

Антон

Миронович

року народження журналіст

головний редактор газет Вибір і

Майдан волі проживає в

м Запоріжжі безпартійний

Самовисування Чергові вибори

№

виборчий блок

Соціалістичної

партії України та

Селянської пар

тії України За

правду занарод

заУкраїну

№ виборчий

блок Соціаліс

тичної партії

України та

Селянської

партії України

Заправду за

народ заУкра

їну

Миколаївська область Виборчийокруг№

Андреічев

Олег

Анатолійович

року народження інженер

гідроакустик генеральний директор

спільногопідприємства ІСА прожи

ваєвм Києві член Соціал демо

кратичної партії України обєднаної

Самовисування № Соціал

демократична

партія Украї

ни об єднана

Антипенко

Ірина

Вікторівна

року народження журналіст

головакоординаційної ради Микола

ївської обласної організації Всеукра

їнського об єднання Громада про

живає в м Миколаєві член Всеукра

їнського об єднання Громада

Всеукраїнське

об єднання

Громада

№ Всеукраїн

ськеобєднання

Громада

Бердніков

Олександр

Якович

року народження інженер

механік тимчасово непрацює про

живає в м Миколаєві безпартійний

Самовисування

Боженар

Віктор

Якимович

року народження інженер рад

ник Голови Верховної Ради України

проживає в м Києві безпартійний

Самовисування

Бойко

Ігор

Анастасійович

року народження інженер

електрик електромеханік державно

го підприємства Суднобудівний

завод ім Комунара проживає в

м Миколаєві безпартійний

Самовисування Чергові вибори

№

самовисування

Волохов

Євген

Павлович

року народження лікар головний

лікарпологовогобудинку№ проживає

вм Миколаєві безпартійний

Самовисування

Драмаренко

Борис

Васильович

року народження юрист голова

комітету Товариствасприянняобороні

України заводу ім комунара про

живаєвм Миколаєві безпартійний

Самовисування

Друмов

Валерій

Ігорович

року народження викладач

історії доцент викладач Миколаїв

ського державного педагогічного

інституту проживає в мМиколаєві

член Конгресу Українських

Націоналістів

Самовисування Чергові вибори

№

виборчий блок

партій Націо

нальнийфронт

№ вибор

чий блок пар

тій Націо

нальний

фронт



РОЗДІЛ ПОВТОРНІ ВИБОРИ ВИБОРИ ЗАМІСТЬ ДЕПУТАТІВ ЯКІ ВИБУЛИ 

Завгородній

Борис

Михайлович

року народження військово

службовець директор малого підп

риємства Осіріс проживає в

м Миколаєві безпартійний

Самовисування Чергові вибори

№

самовисування

Задирко

Геннадій

Олександрович

року народження вчитель істо

рії таправа журналіст орендного

підприємства НИС ТВ проживає

в м Миколаєві член Партії Рефор

ми і порядок

Самовисування

вибув

завласною зая

вою

Чергові вибори

№

Партія Рефо

рми і порядок

Іванюченко

Анатолій

Богданович

року народження інженер

кораблебудівник юрист крайової

організації Народного Руху

України проживає в м Миколаєві

член Народного Руху України

Самовисування

вибув

завласною зая

вою

Чергові вибори

№

Народний Рух

України

Лопата

Анатолій

Васильович

року народження командиропе

ративно стратегічної ланки пенсіонер

Міністерстваоборони України прожи

ваєвм Києві безпартійний

Самовисування Чергові вибори

№

ПартіяРеформи

і порядок

№Партія Ре

форми і поря

док

Лясковський

Георгій

Дмитрович

року народження інженер

електрик головаправління відкрито

го акціонерного товариства Мико

лаївськепідприємство Ера про

живає в м Миколаєві

безпартійний

Самовисування

Майборода

Сергій

Федотович

року народження інженер

будівельник тимчасово непрацює

проживає в м Миколаєві член Пар

тії комуністів більшовиків України

Самовисування

вибув

завласною

заявою

Чергові вибори

№

самовисування

Медведєв

Андрій

Олексійович

року народження економіст

директор Очаківської фабрики

Чайка проживає в м Очакові член

Комуністичної партії України

Самовисування Чергові вибори

№

самовисуван

ня ви

був завласною

заявою

Некрасов

Валерій

Олександрович

року народження інженер

кораблебудівник завідувач кафедри

теорії тапроектування суден Україн

ського державного морського техніч

ного університету проживає в

м Миколаєві член Прогресивної

соціалістичної партії України

Самовисування

Олійник

Анатолій

Олексійович

року народження інженер

будівельник Миколаївський міський

голова проживає в м Миколаєві

безпартійний

Самовисування

вибув

завласною

зявою

Павлов

Микола

Васильович

року народження інженер

механік автотранспорту начальник

міліції громадської безпеки заступник

начальникаМиколаївськогоміського

управління внутрішніх справ прожи

ваєвм Миколаєві безпартійний

Самовисування



ПарламентУкраїни ВИБОРИ  

Парсяк

Володимир

Никифорович

року народження інженер

економіст викладач завідуючий ка

федрою основ підприємствата

управління виробництвом УДМТУ

проживає в м Миколаєві безпартій

ний

Самовисування

вибув

завласною

заявою

Чергові вибори

№

самовисування

Поплавський

Михайло

Михайлович

року народження організатор

методист ректорКиївськогодержавно

гоуніверситету культури і мистецтв

проживаєвм Києві безпартійний

Самовисування

вибув

завласною

заявою

Чергові вибори

№

самовисування

Самойленко

Тамара

Борисівна

року народження організатор

методист генеральний директор аг

рофірми Млечный Путь прожи

ває в м Миколаєві

безпартійна

Самовисування Чергові вибори

№

виборчий блок

партій Партія

Праці таЛібера

льнапартія

РАЗОМ

№ виборчий

блок партій

ПартіяПраці

таЛіберальна

партія

РАЗОМ

Сопрун

Сергій

Іванович

року народження інженер пре

зидент компанії Інвестиційні техно

логії М іжнародний бізнес прожи

ває в м Києві член Народно

демократичної партії

Самовисування Чергові вибори

№

Народно

демократична

партія

Тихонча

Віктор

Валерійович

року народження економіст

приватний підприємець проживає в

м Херсоні безпартійний

Самовисування Чергові вибори

№

самовисування

Чернігівська область Виборчийокруг№

Вертай

Борис

Прокопович

року народження вчений агро

ном головаправління колгоспу

ім ЛенінаКозелецького району

проживає в с Данівці К озелецького

району Чернігівської області член

Комуністичної партії України

Самовисування

Волков

Олександр

Михайлович

року народження інженер

технолог помічник Президента

України проживає в м Києві безпа

ртійний

Самовисування №виборчий

блок партій

Блок Демок

ратичних пар

тій НЕП на

родовладдя

економіка по

рядок

Дідур

Арсен

Володимирович

року народження інженер

механік директор корпорації Авір

проживає в м Києві безпартійний

Самовисування

вибув

завласною

заявою

Чергові вибори

№

самовисування

Дідур

Руслан

Миколайович

року народження електромон

тер директор приватного підприємс

тва Явір проживає в м Черкасах

безпартійний

Самовисування

вибув

завласною зая

вою

Івасенко

Ігор

Олексійович

року народження актор драма

тичного театру і к іно тимчасово не

працює проживає в м Києві член

Прогресивної соціалістичної партії

України

Самовисування Чергові вибори

№

Прогресивна

соціалістична

партія України



РОЗДІЛ ПОВТОРНІ ВИБОРИ ВИБОРИ ЗАМІСТЬ ДЕПУТАТІВ ЯКІ ВИБУЛИ 

К ареліна

Олена

Олександрівна

року народження радіофізик

директор колективного дочірнього

підприємства Трансенергетика

проживає в м Києві безпартійна

Самовисування Чергові вибори

№

самовисування

К індрачук

Віктор

Іванович

року народження лікар хірург

Носівської районної лікарні прожи

ває в м Носівці Чернігівської обл

безпартійний

Самовисування

вибув

завласною зая

вою

Лещенко

Володимир

Олексійович

року народження інженер

гідротехнік політолог головаправ

ління відкритого акціонерного това

риства Чернігівводбуд проживає в

м Чернігові член Комуністичної

партії України

Комуністична

партія України

Мацарський

Віктор

Володимирович

року народження викладач

консультант Верховної Ради

України проживає в м Києві член

Соціал демократичної партії України

об єднаної

Самовисування Чергові вибори

№

Соціал

демократична

партія України

об єднана

Рафальський

Віталій

Анатолійович

року народження економіст

директор закритого акціонерного

товариства Карбід проживає в

м Києві член Соціалістичної партії

України

Соціалістична

партія

України

Чергові вибори

№

Соціалістична

партіяУкраїни

№ виборчий

блок Соціаліс

тичної партії

України та

Селянської

партії України

Заправду за

народ заУкра

їну

Шевченко

Микола

Миколайович

року народження радіоінженер

генеральний директор українсько

голландського спільного підприємс

тва Імпульс Лайт проживає в

м Києві безпартійний

Самовисування

вибув

завласною

заявою

Шелягов

Анатолій

Васильович

року народження вчений агро

ном заступник генерального дирек

торавиробничого об єднання Завод

Арсенал проживає в м Києві без

партійний

Самовисування

вибув

завласною зая

вою

Чергові вибори

№

самовисування

м Київ Виборчийокруг№

Альошин

Андрій

Юрійович

року народження інженер засо

бів зв язку керівник спільного прое

кту газети Київські відомості та

студії проживає в м Києві

член Партії Зелених України

Партія

Зелених Украї

ни

№

Аграрна

партія

України

Бебик

Валерій

Михайлович

року народження політолог

психолог інженер систематик про

фесор кафедри політології М іжрегіо

нальної академії управління

персоналом проживаєвм Києві член

Соціал демократичної партії України

обєднаної

Самовисування Чергові вибори

№

самовисування

№ Соціал

демократична

партія Украї

ни об єднана
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Воронін

Дмитро

Олександрович

року народження вчитель пре

зидент Української торгово

фінансової компанії проживає в

м Києві член Всеукраїнської партії

трудящих

Самовисування

І гнатенко

Іван

Андрійович

року народження інженер

механік генеральний директор за

критого акціонерного товариства

Полімер проживає в м Києві без

партійний

Самовисування Чергові вибори

№

самовисування

К арабанов

Микола

Федорович

року народження військово

службовець М інський районний

військовий комісар м Києва

проживає в м Києві безпартійний

Самовисування Чергові вибори

№

самовисування

К арнаух

Микола

Васильович

року народження юрист голова

правління Соціал демократичної

партії України проживаєвм Києві

членСоціал демократичної партії Укра

їни

Соціал демокра

тичнапартія

України

Чергові вибори

№

Соціал

демократична

партіяУкраїни

№ Соціал

демократична

партія Украї

ни

Михайленко

Сергій

Петрович

року народження інженер

механік директор компанії М ІК

проживає в м Києві член Народно

демократичної партії

Народно

демократична

партія вибув

завлас

ною заявою

Чергові вибори

№

Народно

демократична

партія

Нестеренко

Лідія

Степанівна

року народження філолог ви

кладач магістр державного управ

лінння заступник начальникауправ

ління освіти Головного управління

освіти м Києва проживає в м Києві

член Народного Руху України

самовисування Чергові вибори

№

Народний Рух

України

Оробець

Юрій

Миколайович

року народження інженер

енергетик головакомісії зпитаньзакон

ності громадськогообєднання Ми

проживаєвм Києві безпартійний

Самовисування Чергові вибори

№

самовисування

№ виборчий

блок партій

Вперед

Україно

Панфіленко

Володимир

Наумович

року народження юрист

правознавець адвокат товаристваз

обмеженою відповідальністю

Україна

проживаєвм Києві безпартійний

Самовисування

Песоцький

Віталій

Валерійович

року народження інженер ге

неральний директор приватного ін

ституту економіки праватасистем

управління Песоцьких проживає в

м Києві безпартійний

Самовисування Чергові вибори

№

самовисування

Радіонов

Василь

Семенович

року народження інженер

економіст юрист правознавець пре

зидент спеціалізованої акціонерної

страхової компанії Скіф

проживає в м Києві безпартійний

Самовисування
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Самофалов

Геннадій

Григорович

року народження військовос

лужбовець в розпорядженні М ініс

терстваоборони проживає в

м Києві безпартійний

Самовисування Чергові вибори

№ ПартіяРегі

ональноговідро

дженняУкраїни

№ ПартіяРе

гіонального

відродження

України

Сидоренко

Валентин

Євгенійович

року народження пілот технік

пенсіонер проживає в м Києві член

Комуністичної партії України

Комуністична

партія України

Чергові вибори

№

Комуністична

партія України

Славов

Микола

Антонович

року народження інженер вод

ного транспорту президент акціоне

рної судоплавної компанії Укрріч

флот проживає в м Києві член

Партії Реформи і порядок

Самовисування Чергові вибори

№

самовисування

№ Партія

Реформи і

порядок

Київська область Виборчийокруг№

Абдуллін

Олександр

Рафкатович

року народження журналіст

президент акціонерного товариства

закритого типу Інтергаз проживає

в м Києві безпартійний

Самовисування № Христи

янсько

демократична

партія

України

Бойко

Леонід

Васильович

року народження економіст

головаправління асоціації К иїв

цукор проживає в смт Баришівці

член Соціал демократичної партії

України об єднаної

Самовисування

вибув

завласною

заявою

Грабар

Микола

Федорович

року народження юрист еко

номіст адвокат Київської міської

колегії адвокатів проживає в

м Києві безпартійний

Самовисування Чергові вибори

№

ПартіяРеформи

і порядок

№ Партія

Реформи і

порядок

Жовніренко

Павло

Григорович

року народження інженер еко

номіст міжнародник головний ауди

торМ іжнародногофонду Відро

дження проживає в м Києві член

Народного Руху України

Самовисування Чергові вибори

№

самовисування

Корнійчук

Олександр

Костович

року народження інженер шля

хів сполучення машиніст тепловоза

локомотивного депо Дарниця

проживає в с Зазим ї К иївської об

ласті безпартійний

Самовисування

К сьонзенко

Валерій

Петрович

року народження юрист гене

ральний директор закритого акціо

нерного товариства Нафта К про

живає в м Києві безпартійний

Самовисування

вибув

завласною

заявою

Солдатенко

Григорій

Архипович

року народження інженер

механік головний інженер

Бориспільського товаристваз обме

женою відповідальністю К Русь

ЛТД проживає в м Борисполі

безпартійний

Самовисування
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Соломатін

Віктор

Борисович

року народження викладач вій

ськової справи завідуючий

кафедрою військової підготовки

праці таспорту Київськогофізико

математичного ліцею Лідер про

живає в м Києві безпартійний

Самовисування

Соломатін

Юрій

Петрович

року народження інженер

геофізик старший викладач

Українського радіологічного учбово

го центру проживає в м Києві член

Комуністичної партії України

Комуністична

партія України

Чергові вибори

№

Комуністична

партія України

№ Комуні

стичнапартія

України

Стрілько

Валентина

Василівна

року народження філолог пре

зидент М іжнародного освітнього

фонду ім ЯрославаМудрого прожи

ває в м Києві безпартійна

Самовисування

вибула

завласною

заявою

Чергові вибори

№

Всеукраїнське

об єднання

Громада

№ Всеукраїн

ськеобєднання

Громада

Убірія

Вахтангі

Шалвович

року народження немає профе

сії заосвітою заступник

начальника головного центру ком

плексного транспортного обслугову

вання Укрзалізниця проживає в

м Києві безпартійний

Трудовий коле

ктив

Хмара

Степан

Ілліч

року народження лікар

стоматолог тимчасово непрацює

проживає в м Червонограді Львівсь

кої області член Української К онсе

рвативної Республіканської партії

Самовисування Чергові вибори

№

виборчий блок

партій Націо

нальнийфронт

№

виборчий

блок партій

Національ

нийфронт

Чистаховський

Юрій

Миколайович

року народження заступник

директораагрофірми Дружба

проживає в м Кременчуці

безпартійний

Самовисування



НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ, ОБРАНІ В
ОДНОМАНДАТНИХ ВИБОРЧИХ ОКРУГАХ

РОЗДІЛ 15РОЗДІЛ 15РОЗДІЛ 15РОЗДІЛ 15РОЗДІЛ 15

За станом на 1 листопада 1998 року Центральна виборча комісія зареєструвала 224 особи, обрані
народними депутатами України в одномандатних виборчих округах. Проте перш ніж потрапити до
сесійної зали Верховної Ради України, багатьом народним обранцям довелося пройти досить терни&
стий шлях. Після подолання труднощів передвиборної кампанії відразу ж після виборів їх чекали не
менш тяжкі випробування. Тільки до Центральної виборчої комісії надійшло понад 1100 скарг від
суб’єктів виборчого процесу про порушення Закону України «Про вибори народних депутатів Украї&
ни», у тому числі 197 заяв з вимогами визнати вибори недійсними у дев’яносто одному виборчому
окрузі. Тому Центральна виборча комісія мусила здійснити по них ретельні перевірки і на своїх засідан&
нях прийняти відповідні рішення (102 постанови). У 34 випадках особи, які балотувалися кандидатами
в депутати, не погодилися з рішеннями окружних виборчих комісій про визнання народного депутата
обраним і звернулися зі скаргами до суду. Лише у 5 справах рішення окружних виборчих комісій суд
визнав необгрунтованими і скасував їх. У решті випадків відмовлено в задоволенні скарг.

Учасники виборчого процесу широко використовували своє право оскаржувати рішення Централь&
ної виборчої комісії до суду. По скаргах осіб, які балотувалися кандидатами в депутати, 58 постанов
Центральної виборчої комісії пройшли перевірку в судах. Тільки дві постанови Центральної виборчої
комісії скасовані, усі інші визнані законними. Це свідчить про високий рівень підготовки членами
Комісії матеріалів, повноту перевірки доводів учасників виборчого процесу.

У той же час практика довела, що існуючий паралельний порядок оскарження результатів виборів
до виборчих комісій вищого рівня або суду призводить до тяганини. За станом на 1 листопада 1998 року
не вирішені в судах по суті чотири справи, хоча депутати, вибори стосовно яких оскаржуються, склали
присягу і здійснюють свої повноваження. Через 7 місяців суд нарешті поставив крапку в справі, у якій
ставилися під сумнів результати виборів у виборчому окрузі № 63.

За підсумками виборів у Верховній Раді працюють 223 депутати*, з яких 128 прийшли до парламен&
ту через самовисування, а 95 відповідно до пункту 1 статті 22 Закону України «Про вибори народних
депутатів України» висунуті політичними партіями та виборчими блоками партій.

За територією обрання кількісно мандати розподілилися таким чином: Донецька область обрала
23 депутати – 10,31 % загального числа депутатів від одномандатних виборчих округів; Дніпропет&
ровська область – 17 депутатів (7,62 %); Харківська область – 14 (6,28 %); Луганська та Львівська об&
ласті – по 12 депутатів (по 5,38 %); Одеська область та місто Київ – по 11 (по 4,93 %); Автономна Рес&
публіка Крим – 10 (4,48 %); Запорізька область – 9 (4,04 %); Вінницька, Полтавська та Київська об&
ласті – по 8 депутатів (по 3,59 %); Хмельницька та Черкаська – по 7 (по 3,14 %); Житомирська, Мико&
лаївська, Херсонська, Сумська, Івано&Франківська та Чернігівська області – по 6 депутатів (по 2,69 %);
Волинська, Закарпатська, Тернопільська, Рівненська області – по 5 (по 2,24 %); Кіровоградська та Чер&
нівецька області – по 4 (по 1,79 %); місто Севастополь – 2 депутати (0,90 %).

Які ж політичні сили виявилися найвпливовішими в одномандатних виборчих округах і прийшли
до українського парламенту, щоб творити закони держави з метою змінити на краще, як вони запевняли
свій електорат, життя українського народу?

Зважаючи на статистику щодо партійної приналежності депутатів, обраних в одномандатних ви&
борчих округах, слід зробити висновок, що найбільшою довірою громадян України користуються
депутати, які не належать до жодної з партій. Безпартійних серед 223 депутатів – 114, тобто 51,12 %.
Далі слідують члени Комуністичної партії – 38 (17,04 %), Народного Руху України – 14 (6,28 %) та
Народно&демократичної партії – 12 (5,38 %); Аграрна партія України має 8 мандатів (3,59 %); Всеук&
раїнське об’єднання «Громада» – 7 (3,14 %); по 3 мандати і відповідно по 1,35 відсотка дістали Соціал&
демократична партія України (об’єднана), Соціалістична партія України, Конгрес Українських Націо&
налістів та партія «Реформи і порядок»; по 2 мандати і відповідно по 0,90 % здобули 5 партій: Христи&
янсько&демократична партія України, Партія Регіонального відродження України, Селянська партія
України, Українська Республіканська партія та Прогресивна соціалістична партія України. Найменше,

*Постановою Верховної Ради України від 8 вересня 1998 року №80�ХІV достроково припинено повноваження
народного депутата України Кухарчука О.С. у зв’язку з його смертю.
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по 1 мандату (відповідно по 0,45 %), отримали 8 партій: партія «Союз», партія «Міжрегіональний блок
реформ», Ліберальна партія України, Українська партія справедливості, Демократична партія Украї&
ни, Соціал&національна партія України, Українська Християнсько&демократична партія та партія «Хри&
стиянсько&Народний Союз».

Із 223 депутатів від одномандатних округів повторно – вдруге, втретє і вчетверте обрано майже
третину. Депутатів, які обиралися на тринадцяте скликання, обрано 88, тобто 39,46 %, у тому числі
тих, які обиралися тільки на тринадцяте скликання, – 75 осіб (33,63 %), тих, які обиралися на
дванадцяте та тринадцяте скликання, – 12 осіб (5,38 %), депутатів трьох попередніх скликань –
одинадцятого, дванадцятого, тринадцятого – 1 особа (0,45 %). Депутатів тільки дванадцятого скли&

кання & 5 осіб (2,24 %).
За віковою ознакою виборці в одномандатних округах віддали перевагу особам того віку, що по&

єднує в собі працездатність та досвід: 115 депутатів (51,57 %) від одномандатних округів перебувають у
віці від 41 до 50 років. Значно меншим, але вагомим числом представлені депутати віком від 31 до 40
років – їх 56 (25,11 %). Депутати віком від 51 до 60 років становлять групу з 34 осіб (15,25 %). Наймен&
ше депутатів в українському парламенті похилого та наймолодшого віку – відповідно 11 (4,93 %) та
5 (2,24 %) осіб.

Слід відмітити, що Верховна Рада України не може похвалитися представництвом жінок. В одно&
мандатних округах їх обрано всього 14 (6,28 %), віком від 31 до 40 років – 5 (2,24 %), від 41 до 50 років
– 6 (2,69 %), 2 жінки перебувають у віці від 51 до 60 років (0,90 %) та 1 жінка (0,45 %) похилого віку –
у межах від 71 до 80 років.

Чоловіки мають велику чисельну перевагу, їх обрано 209 (93,72 %). За віком: від 21 до 30 років –
5 чоловік (2,24 %), від 31 до 40 років – 51 (22,87 %), від 41 до 50 років – 109 (48,88 %), від 51 до 60

років – 34 чоловіки (15,25 %), від 61 до 70 років – 10 чоловік (4,48 %).
Як уже зазначено, 88 з новообраних в одномандатних округах народних депутатів є депутатами

попередніх скликань Верховної Ради України. Решта з 223 депутатів балотувалися, обіймаючи певні
посади, займаючись певною справою. Характерною ознакою часу, що переживає наша країна, стало
обрання до парламенту значного числа підприємців та фермерів – 50 осіб, що становить 22,42 %. Чима&
ло депутатів обрано з керівників органів місцевої виконавчої влади та самоврядування – 21 особа
(9,42 %), з керівників та працівників державних підприємств – 17 (7,62 %). Соціально&культурна сфера
країни представлена 12 депутатами (5,38 %), громадські об’єднання та організації – 9 (4,04 %), засоби
масової інформації – 6 (2,69 %). З числа керівників і працівників міністерств та відомств, а також пра&
цівників сільськогосподарських підприємств обрано по 5 осіб (по 2,24 %). Найменшу кількість мандатів
отримали правоохоронці – 3, що становить 1,35 відсотка, працівники Адміністрації Президента Украї&
ни і пенсіонери – по 2 мандати (по 0,90 %) та по 1 мандату (по 0,45 %) мають голова обласної державної
адміністрації, робітник, студент.

Якщо ж говорити про професійний склад депутатів, які здобули перевагу в одномандатних вибор&
чих округах, то найбільше серед них людей, які мають інженерно&технічні та будівельні професії, – 79
осіб (35,43 %). Ознакою нового часу стало обрання 38 (17,04 %) соціологів, політологів, юристів, а
також 35 (15,70 %) фахівців менеджменту, економістів. Працівники освіти представлені 29 мандатами
(13,00 %), спеціалісти сільського господарства – 20 (8,97 %). Фахівці засобів масової інформації та
культури і мистецтва здобули по 5 депутатських мандатів (по 2,24 %), військові фахівці та медики –
по 4 (по 1,79 %). По 2 мандати (по 0,90 %) мають депутати природознавчих та інших професій.

Треба сказати про досить високий освітній рівень нинішнього депутатського корпусу: з 223 депу&
татів, обраних в одномандатних округах, 217 (97,33 %) мають вищу освіту, і тільки 4 депутати (1,79 %) –
середню спеціальну та 2 депутати (0,90 %) незакінчену вищу освіту.

Учене звання має 41 депутат (18,39 %). Серед них 15 професорів (6,73 %), 13 доцентів (5,83 %),
12 академіків галузевих академій (5,38 %), 2 почесних магістри права (0,90 %), 1 член&кореспондент
Академії педагогічних наук (0,45 %), 1 академік Академії медичних наук (0,45 %).

Мають науковий ступінь 62 депутати (27,80 %), 35 (15,70 %) з них – кандидати наук, 24 (10,76 %) –
доктори наук, 4 (1,79 %) – магістри.

Не всі депутати, обрані в одномандатних округах, проживають за місцем обрання, поряд із своїми
виборцями. Зокрема, у Донецькій області з 23 обраних депутатів проживають там 17; у Дніпропет&
ровській із 17 – 14; у Харківській з 14 обраних депутатів мешкають в області 11; в Одеській області з
11 – 10; у Луганській та Львівській областях з 12 депутатів проживають 8; 6 з 9 обраних проживають у
Запорізькій області; 5 з 8 народних обранців мешкають у Київській області; 4 з 5 – у Волинській; у
Вінницькій та Полтавській областях з 8 обраних там парламентарів проживають серед своїх виборців 4
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депутати; із 7 депутатів, які представляють Хмельницьку область, мешкають там 4; в Івано&Франківській
та Миколаївській – з 6 обраних – по 3 депутати; у Сумській та Херсонській областях мешкають по 2
депутати з 6 обраних; по 2 з 5 обраних мешкають у Рівненській та Закарпатській областях; у Черні&
вецькій області – 2 з 4; по 1 депутату з обраних 5 постійно проживає в Кіровоградській та Тернопільській
областях; також 1 із 7 обраних – у Хмельницькій.

Жоден з обраних 6 депутатів не проживає в Житомирській та Чернігівській областях. В Автономній
Республіці Крим з 10 обраних на півострові проживають 7; у Севастополі обидва обраних депутати є
жителями міста. Водночас у Києві, де обрано 11 депутатів у 12 округах, проживає майже половина
депутатів – 100.

Якщо зіставити соціально&демографічні портрети народних депутатів України, обраних в одноман&
датних виборчих округах і в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, то можна по&
мітити, що вони дещо відрізняються. Проте висновки нехай робить сам читач.

Аналітичні дані про зареєстрованих народних депутатів України
в одномандатних виборчих округах

За cтаном на 01.12.98 р

Кількість народних депутатів України 223

В тому числі по регіонах
Донецька область 23 10,31 %
Дніпропетровська область 17 7,62 %
Харківська область 14 6,28 %
Луганська область 12 5,38 %
Львівська область 12 5,38 %
Одеська область 11 4,93 %
м. Київ 11 4,93 %
Автономна Республіка Крим 10 4,48 %
Запорізька область 9 4,04 %
Вінницька область 8 3,59 %
Полтавська область 8 3,59 %
Київська область 8 3,59 %
Хмельницька область 7 3,14 %
Черкаська область 7 3,14 %
Житомирська область 6 2,69 %
Миколаївська область 6 2,69 %
Херсонська область 6 2,69 %
Сумська область 6 2,69 %
Івано&Франківська область 6 2,69 %
Чернігівська область 6 2,69 %
Волинська область 5 2,24 %
Закарпатська область 5 2,24 %
Рівненська область 5 2,24 %
Тернопільська область 5 2,24 %
Кіровоградська область 4 1,79 %
Чернівецька область 4 1,79 %
м. Севастополь 2 0,90 %

Висування (*)
Самовисування 128 57,40 %
Партія, виборчий блок 95 42,60 %

В тому числі
Комуністична партія України 39 17,49 %
Народний Рух України 14 6,28 %
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Народно&демократична партія 6 2,69 %
Виборчий блок партій «Національний фронт» 6 2,69 %
Виборчий блок Соціалістичної партії України та
Селянської партії України «За правду, за народ, за Україну!» 5 2,24 %
Всеукраїнське об’єднання «Громада» 4 1,79 %
Соціал&демократична партія України (об’єднана) 3 1,35 %
Партія «Реформи і порядок» 3 1,35 %
Виборчий блок партій  «Партія праці та Ліберальна партія – РАЗОМ» 2 0,90 %
Християнсько&демократична партія України 2 0,90 %
Аграрна партія України 2 0,90 %
Всеукраїнська партія трудящих 1 0,45 %
Виборчий блок партій  «Вперед, Україно!» 1 0,45 %
Виборчий блок партій «Менше слів» 1 0,45 %
Соціалістична партія України 1 0,45 %
Демократична партія України 1 0,45 %
Прогресивна соціалістична партія України 1 0,45 %
Партія Регіонального відродження України 1 0,45 %
Виборчий блок партій «Блок Демократичних партій –
НЕП (народовладдя, економіка, порядок)» 1 0,45 %
Партія «Союз» 1 0,45 %

* Відсоток для партій відраховується від загальної кількості

Народні депутати України (11,12,13 скликання)
Народні депутати 13 скликання 88 39,46 %
В тому числі:

Депутати, які обирались тільки на 13 скликання 75 33,63 %
Депутати, які обирались на 12, 13 скликання 12 5,38 %
Депутати, які обирались на 11, 12, 13 скликання 1 0,45 %

Депутати, які обирались тільки на 12 скликання 5 2,24 %

Партійність
Безпартійні 114 51,12 %
Комуністична партія України 38 17,04 %
Народний Рух України 14 6,28 %
Народно&демократична партія 12 5,38 %
Аграрна партія України 8 3,59 %
Всеукраїнське об’єднання «Громада» 7 3,14 %
Соціал&демократична партія України (об’єднана) 3 1,35 %
Соціалістична партія України 3 1,35 %
Конгрес Українських Націоналістів 3 1,35 %
Партія «Реформи і порядок» 3 1,35 %
Християнсько&демократична партія України 2 0,90 %
Партія Регіонального відродження України 2 0,90 %
Селянська партія України 2 0,90 %
Українська Республіканська партія 2 0,90 %
Прогресивна соціалістична партія України 2 0,90 %
Партія «Союз» 1 0,45 %
Партія «Міжрегіональний блок реформ» 1 0,45 %
Ліберальна партія України 1 0,45 %
Українська партія справедливості 1 0,45 %
Демократична партія України 1 0,45 %
Соціал&національна партія України 1 0,45 %
Українська Християнсько&демократична партія 1 0,45 %
Партія Християнсько&Народний Союз 1 0,45 %
Разом 223
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Стать, вік
Чоловіки від 21 до 30 років 5 2,24 %

Разом від 21 до 30 років 5 2,24 %
Чоловіки від 31 до 40 років 51 22,87 %
Жінки від 31 до 40 років 5 2,24 %

Разом від 31 до 40 років 56 25,11 %
Чоловіки від 41 до 50 років 109 48,88 %
Жінки від 41 до 50 років 6 2,69 %

Разом від 41 до 50 років 115 51,57 %
Чоловіки від 51 до 60 років 34 15,25 %
Жінки від 51 до 60 років 2 0,90 %

Разом від 51 до 60 років 36 16,14 %
Чоловіки від 61 до 70 років 10 4,48 %

Разом від 61 до 70 років 10 4,48 %
Жінки від 71 до 80 років 1 0,45 %

Разом від 71 до 80 років 1 0,45 %
Всього чоловіків 209 93,72 %
Всього жінок 14 6,28 %

Разом 223 100,00 %

Посада, заняття (до обрання)
Народні депутати України 88 39,46 %
Підприємці 50 22,42 %
Керівники  органів місцевої виконавчої влади та самоврядування 21 9,42 %
Керівники та працівники державних підприємств 17 7,62 %
Працівники соціально&культурної сфери 12 5,38 %
Працівники громадських об’єднань та організацій 9 4,04 %
Працівники засобів масової інформації 6 2,69 %
Керівники та працівники міністерств та відомств 5 2,24 %
Працівники сільськогосподарських підприємств 5 2,24 %
Працівники правоохоронних органів 3 1,35 %
Працівники Адміністрації Президента України 2 0,90 %
Пенсіонери 2 0,90 %
Голови обласних державних адміністрацій 1 0,45 %
Робітники 1 0,45 %
Студенти, аспіранти 1 0,45 %

Професія за освітою
Інженерно&технічні та будівельні професії 79 35,43 %
Соціологи, політологи, юристи 38 17,04 %
Фахівці менеджменту, економісти 35 15,70 %
Працівники освіти 29 13,00 %
Сільськогосподарські професії 20 8,97 %
Працівники засобів масової інформації 5 2,24 %
Працівники культури, мистецтва 5 2,24 %
Військові фахівці 4 1,79 %
Медики 4 1,79 %
Природознавчі професії 2 0,90 %
Інші професії 2 0,90 %

Освіта
Вища 217 97,31 %
Середня спеціальна 4 1,79 %
Незакінчена вища 2 0,90 %
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Учене звання
Всього мають учене звання (учені звання) 41 18,39 %
Професори 15 6,73 %
Доценти 13 5,83 %
Академіки галузевих академій 12 5,38 %
Почесні магістри права 2 0,90 %
Члени&кореспонденти АПH 1 0,45 %
Академіки Академії медичних наук 1 0,45 %

Науковий ступінь
Всього мають науковий ступінь (наукові ступені) 62 27,80 %
Кандидати наук 35 15,70 %
Доктори наук 24 10,76 %
Магістри 4 1,79 %

Посада, заняття (розгорнуто)
Народні депутати України 88 39,46 %
Підприємці та працівники акціонерних товариств 50 22,42 %
Працівники державних підприємств і установ 12 5,38 %
Працівники освіти 11 4,93 %
Працівники держадміністрацій 7 3,14 %
Керівники рад народних депутатів 7 3,14 %
Працівники громадських об’єднань і організацій 7 3,14 %
Працівники засобів масової інформації 6 2,69 %
Керівники колективних сільськогосподарських підприємств 5 2,24 %
Працівники міністерств і відомств 4 1,79 %
Працівники рад усіх рівнів 3 1,35 %
Директори державних підприємств і організацій 3 1,35 %
Працівники Адміністрації Президента 2 0,90 %
Працівники державних податкових адміністрацій 2 0,90 %
Міські голови 2 0,90 %
Пенсіонери 2 0,90 %
Працівники правоохоронних органів 2 0,90 %
Робітники 1 0,45 %
Керівники партій та їх регіональних організацій 1 0,45 %
Студенти 1 0,45 %
Голови регіональних державних адміністрацій 1 0,45 %
Депутати рад усіх рівнів 1 0,45 %
Працівники профспілок і комітетів 1 0,45 %
Працівники охорони здоров’я 1 0,45 %
Працівники судів,прокуратури,адвокатури 1 0,45 %
Перші керівники міністерств і відомств 1 0,45 %
Голови обласних державних адміністрацій 1 0,45 %

Професія за освітою (розгорнуто)
Інженери 66 29,60 %
Юристи 34 15,25 %
Економісти 33 14,80 %
Фахівці освіти 29 13,00 %
Фахівці сільськогосподарських професій 20 8,97 %
Фахівці культури і мистецтва 5 2,24 %
Хіміки, фізики, математики 5 2,24 %
Фахівці засобів масової інформації 5 2,24 %
Медики 4 1,79 %
Військові фахівці 4 1,79 %
Соціологи, психологи, політологи 4 1,79 %
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Техніки, технологи 4 1,79 %
Фахівці гірничих професій 3 1,35 %
Фахівці лісового господарства 2 0,90 %
Фахівці менеджменту 2 0,90 %
Немає професії за освітою 2 0,90 %
Фахівці транспорту 1 0,45 %

Науковий ступінь (розгорнуто)
Всього мають науковий ступінь (наукові ступені) 62 27,80 %
Кандидати  економічних наук 10 4,48 %
Кандидати технічних наук 9 4,04 %
Доктори економічних наук 9 4,04 %
Доктори юридичних наук 7 3,14 %
Кандидати юридичних наук 6 2,69 %
Кандидати історичних наук 4 1,79 %
Кандидати філологічних наук 3 1,35 %
Доктори історичних наук 3 1,35 %
Доктори політичних наук 2 0,90 %
Магістри державного управління 2 0,90 %
Кандидати біологічних наук 1 0,45 %
Магістри економіки 1 0,45 %
Магістри політичних наук 1 0,45 %
Доктори педагогічних наук 1 0,45 %
Доктори фізико&математичних наук 1 0,45 %
Кандидати педагогічних наук 1 0,45 %
Доктори сільськогосподарських наук 1 0,45 %
Доктори технічних наук 1 0,45 %
Доктори медичних наук 1 0,45 %
Кандидати сільськогосподарських наук 1 0,45 %

Кількість депутатів самовисуванців – членів політичних партій

Назва політичної партії Кількість депутатів

Народно�демократична партія 8

Всеукраїнське об’єднання «Громада» 4

Прогресивна соціалістична партія України 2

Аграрна партія України 6

Партія «Реформи і порядок» 1

Партія Регіонального відродження України 1

Партія «Міжрегіональний блок реформ» 1

Українська Республіканська партія 1

Українська Християнсько�демократична партія 1

Українська партія справедливості 1

Партія Християнсько�Народний Союз 1

Разом 27



Парламент України: ВИБОРИ – 98

390



РОЗДІЛ 15. НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ, ОБРАНІ В ОДНОМАНДАТНИХ ВИБОРЧИХ ОКРУГАХ

391



Парламент України: ВИБОРИ – 98

392



РОЗДІЛ 15. НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ, ОБРАНІ В ОДНОМАНДАТНИХ ВИБОРЧИХ ОКРУГАХ

393



Парламент України: ВИБОРИ – 98

394



РОЗДІЛ 15. НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ, ОБРАНІ В ОДНОМАНДАТНИХ ВИБОРЧИХ ОКРУГАХ

395

12 Ломакин Павло Васильович 1107 1,22
13 Морозова Ірина Олександрівна 1243 1,37
14 Павленко Едуард Іванович 630 0,69
15 Плюта Олександр Никифорович 5729 6,32
16 Попов Євгеній Іванович 421 0,46
17 Прималенний

Олександр Олексійович 742 0,82
18 Решитов Ізет 1754 1,93
19 Рибалка Анатолій Миколайович 3118 3,44
20 Рибалка Іван Захарович 656 0,72
21 Савін Едуард Іванович 527 0,58
22 Чакала Леніє Ісмаїлівна 948 1,05

1 Алябишев Михайло Степанович 2196 2,42
2 Антонова Тетяна Валеріївна 829 0,91
3 Березін Валентин Васильович 2332 2,57
4 Булавін Сергій Олександрович 702 0,77
5 Глотов Василь Єгорович 343 0,38
6 Донченко Петро Іванович 805 0,89
7 Жилін Анатолій Олексійович 1454 1,60
8 Житнюк Іван Васильович 5338 5,89
9 Кожевніков

Володимир Олександрович 575 0,63
10 Красикова Тетяна Олександрівна 18910 20,85
11 Лешан Євгеній Анатолійович 21670 23,89

Виборчий округ № 1

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 1

Центр – м.Сімферополь, Центральна районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 80.
Загальна кількість виборців у виборчому
окрузі –157984.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 94181 (59,61%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 90701 (57,41%).
Обраний народним депутатом України
Лешан  Є.  А.,  21670 (23,89%) голосів.

ЛЕШАН Євгеній Анатолійович

м.Сімферополь

Автономна Республіка Крим

В.О. 1

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Народився 16 листопада 1975 року в м. Сімферополі. Має незакінчену
вищу освіту, навчається в Таврійському екологічному  інституті.

1990–1991 рр. – піонервожатий, керівник гуртка в таборі «Юний розвід&
ник», м. Сімферополь; 1992–1993 рр. – лаборант середньої школи; 1993–
1998 рр. – студент Таврійського екологічного інституту; 1994–1996 рр. –
кореспондент газети «Таврические ведомости» та  газети «Крымское
время»,  м. Сімферополь; 1997–1998 рр. – кореспондент газети «Сельский
труженик»,  м. Сімферополь. Член Комуністичної партії України. Член
Комітету Верховної Ради України з питань молодіжної політики, фізичної
культури і спорту. Член депутатської фракції Комуністичної партії
України.
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7 Зажигаєв Борис Володимирович 1445 1,64
8 Керімов Сервер Ереджепович 516 0,59
9 Козачун Володимир Васильович 464 0,53
10 Миримський Лев Юлійович 29240 33,23
11 Міллер Юліус Вільгельмович 714 0,81
12 Теміргалієв Ільмір Насихович 427 0,49
13 Чумаченко Валерій Іванович 21033 23,91
14 Шадура Микола Васильович 4562 5,19

1 Александренко
Володимир Євгенійович 1953 2,22

2 Афонін Юрій Валентинович 3278 3,73
3 Бекіров Надір Валеріянович 4206 4,78
4 Білієнко Іван Григорович 1199 1,36
5 Гурепка Микола Васильович 2524 2,87
6 Довгань

Володимир Євдокимович 1497 1,70

Виборчий округ № 2

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 2

МИРИМСЬКИЙ Лев Юлійович

Автономна Республіка Крим

В. О.  2

Центр – м.Сімферополь, Київська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 66.
Загальна кількість виборців у виборчому
окрузі –149894.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 88436 (59,00%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 87982 (58,70%).
Обраний народним депутатом України
Миримський Л. Ю., 29240 (33,23%) голосів.

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Народився 2 квітня 1960 року в м. Сімферополі. Має вищу освіту, в
1995 році  закінчив Сімферопольський філіал Московського університету
менеджменту і комерції за спеціальністю економіка.

1975–1979 рр. – учень Сімферопольського технікуму залізничного транс&
порту; 1979–1981 рр. – служба у Збройних Силах; 1981–1987 рр. – технік&
будівельник Сімферопольського міськпобуткомбінату та Київського райпрод&
торгу,  м. Сімферополь;  1987–1993 рр. – директор кооперативу «Прогрес»,
директор спільного підприємства «Леко», м. Сімферополь; 1993–1995 рр. –
президент корпорації «Імперія», м. Сімферополь. Народний депутат Украї&
ни 13 скликання. Член  партії «Союз». Член Комітету Верховної Ради
України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності і
боротьби з організованою злочинністю та корупцією. Член депутатської
фракції «Незалежні».
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9 Маліков Сергій Михайлович 657 0,62
10 Нефед Роман Борисович 725 0,68
11 Пилипенко Микола Васильович 21820 20,47
12 Поляков Анатолій Миколайович 1247 1,17
13 Родіонов Валерій Маркович 825 0,77
14 Севастьянов Володимир Іванович 5155 4,84
15 Соловьовський

Анатолій Васильович 3320 3,12

1 Аблаєв Решат 1862 1,75
2 Бєляков Валерій Сергійович 12038 11,30
3 Галаган Олексій Миколайович 382 0,36
4 Гридюшко Геннадій Петрович 1860 1,75
5 Еннанов Едем Аблязович 12014 11,27
6 Іванов Сергій Анатолійович 32961 30,93
7 Комаров Іван Гаврилович 1313 1,23
8 Красуля Валентин Антонович 317 0,30

Виборчий округ № 3

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 3

ІВАНОВ Сергій Анатолійович

Автономна Республіка Крим

В.О. 3

Центр – м. Джанкой.
Загальна кількість виборчих дільниць – 125.
Загальна кількість виборців у виборчому
окрузі –148979.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 107018 (71,83%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 106573 (71,54%).
Обраний народним депутатом України
Іванов С. А., 32961 (30,93%) голос.

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Народився 21 січня 1952 року в м. Токмаку Запорізької області.
Має вищу освіту, в 1977 році закінчив Сімферопольський державний уні&
верситет ім. М. В. Фрунзе; у 1982 році – Київську вищу школу МВС СРСР
за спеціальністю фізичне виховання, правознавство.

1970–1971 рр. – різальник дизелебудівного заводу ім. С. М. Кірова,
м. Токмак Запорізької області, студент Токмацького механічного техніку&
му; 1971–1973 рр. – служба у Збройних Силах; 1973–1977 рр. – студент
Сімферопольського державного університету ім. М. В. Фрунзе;
1977–1991 рр. – робота в органах внутрішніх справ УВС Кримського облви&
конкому; 1991–1994 рр. – начальник відділу управління боротьби з органі&
зованою злочинністю Головного управління МВС України в Автономній
Республіці Крим; 1994–1998 рр. – керівник Кримського відділення по бо&
ротьбі з корупцією Головного управління по боротьбі з організованою зло&
чинністю МВС України, м. Сімферополь. Безпартійний. Член Комітету Вер&
ховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності та боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Член де&
путатської фракції Партії Зелених України.
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9 Паталаха Микола Петрович 13419 15,04
10 Подкопаєв

Юрій Володимирович 1171 1,31
11 Поморцев Аркадій Борисович 515 0,58
12 Раханський

Анатолій Варфоломійович 29706 33,29
13 Ткач Юрій Миколайович 4255 4,77
14 Фалін Володимир Сергійович 482 0,54
15 Харченко Анатолій Павлович 5469 6,13
16 Яковлєв Олександр Олексійович 718 0,80

1 Вольвач Петро Васильович 1131 1,27
2 Заскока Володимир Михайлович 4049 4,54
3 Ібадулаєв Нариман Хайруллаєвич 1517 1,70
4 Кобець Людмила Михайлівна 2281 2,56
5 Коломацький Сергій Іванович 9553 10,70
6 Космачевський Юрій Іванович 1542 1,73
7 Лоєвський

Олександр Володимирович 1115 1,25
8 Миротворський

Олександр Васильович 1032 1,16

Виборчий округ № 4

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 4

РАХАНСЬКИЙ Анатолій Варфоломійович

Автономна Республіка Крим

В.О. 4

Центр – м. Євпаторія.
Загальна кількість виборчих дільниць – 78.
Загальна кількість виборців у виборчому
окрузі –138027.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 89920 (65,15%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 89243 (64,66%).
Обраний народним депутатом України
Раханський А. В., 29706 (33,29%) голосів.

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Народився 30 червня 1939 року в м. Христинівка Черкаської області.
Має вищу освіту, в 1971 році закінчив Одеський технологічний інститут за
спеціальністю машини та апарати харчових виробництв. Академік
Академії інженерних наук України.

1956–1959 рр. – учень Одеського технікуму харчової промисловості; 1959–
1962 рр. – технічний керівник харчокомбінату, смт Ширяєве Одеської області;
1962–1967рр. – директор пиво&безалкогольного заводу, м. Городище Черкась&
кої області; 1967–1975 рр. – директор Євпаторійського пиво&безалкоголь&
ного заводу; 1975–1977 рр. – головний інженер Кримського обласного управлін&
ня харчової промисловості; 1977–1987 рр. – начальник головного управління,
заступник, перший заступник Міністра харчової промисловості УРСР; 1987–
1992 рр. – заступник Міністра економіки України; 1992–1993 рр. – заступник
голови комісії зовнішньоекономічних відносин апарату Президента України;
1993–1994 рр. – заступник Міністра зовнішніх економічних зв’язків України.
Народний депутат України 13 скликання. Безпартійний. Член Комітету Верхов&
ної Ради України з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та
діяльності рад. Член депутатської групи «Незалежні».
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7 Савін Борис Серафимович 4598 4,16
8 Садиков Ісмет 2130 1,93
9 Сеутов Рашит 2801 2,53
10 Соломяний

Михайло Сергійович 725 0,66
11 Танський Володимир Іванович 2910 2,63

1 Балабанова Валентина Іванівна 23831 21,54
2 Барабошкін Дмитро Іванович 1365 1,23
3 Брянцев Валентин Олексійович 2618 2,37
4 Кузьмін Володимир Анатолійович 1412 1,28
5 Мироненко Віктор Андрійович 33684 30,45
6 Пшеничная Ольга Миколаївна 16848 15,23

Виборчий округ № 5

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 5

МИРОНЕНКО Віктор Андрійович

Автономна Республіка Крим

В.О. 5

Центр – м. Керч.
Загальна кількість виборчих дільниць – 144.
Загальна кількість виборців у виборчому
окрузі –184781.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 110957 (60,05%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 110628 (59,87%).
Обраний народним депутатом України
Мироненко В. А., 33684 (30,45%) голоси.

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Народився 1 листопада 1946 року в селі Пєщанокопському Пєщано&
копського району Ростовської області. Має вищу освіту, в 1980 році закін&
чив Кубанський державний університет за спеціальністю історія.

1964–1965 рр. – тракторист Каменського радгоспу Ростовської області;
1965–1969 рр. – курсант Ростовського морехідного училища рибної
промисловості; 1969–1978 рр. – робота на керівних посадах у риболовецькій
промисловості; 1978 –1982 рр. – учитель Востковської середньої школи
Ленінського району Кримської області; 1982–1983 рр. – матрос об’єднання
«Південрибпромрозвідка», м. Керч; 1983–1986 рр. – учитель середньої
школи № 14, викладач міськПТУ № 5,  м. Керч; 1986–1998 рр. – викладач
Керченського металургійного технікуму, Автономна Республіка Крим.
Член Комуністичної партії України. Член Комітету Верховної Ради
України у закордонних справах і зв’язках із СНД. Член депутатської фракції
Комуністичної партії України.
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9 С’єдін Микола Олександрович 1895 1,88
10 Стус Віктор Іванович 1149 1,14
11 Сурков Олексій Геннадійович 314 0,31
12 Філенко Олександр Григорович 728 0,72
13 Цуканов Сергій Михайлович 964 0,96
14 Чеботарьов Олександр Вікторович 2941 2,92
15 Шищенко Сергій Михайлович 845 0,84
16 Шувайников Сергій Іванович 8202 8,15

1 Вялов Павло Іванович 13498 13,41
2 Ганиш Василь Васильович 4146 4,12
3 Горбатов Валерій Миронович 29736 29,55
4 Грудіна Наталія Олександрівна 2298 2,28
5 Левина Валентина Григорівна 18702 18,59
6 Максимова Руфина Сергіївна 1204 1,20
7 Нетишинська

Катерина Ілларіонівна 1252 1,24
8 Плохотниченко

Іван Володимирович 300 0,30

Виборчий округ № 6

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 6

ГОРБАТОВ Валерій Миронович

Автономна Республіка Крим

В.О. 6

Центр – м. Феодосія.
Загальна кількість виборчих дільниць – 97.
Загальна кількість виборців у виборчому
окрузі –150557.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 100900 (67,02%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 100621 (66,83%).
Обраний народним депутатом України
Горбатов В.  М., 29736 (29,55%) голосів.

Народився 27 червня 1955 року в с. Нечаяному Миколаївського району Мико&
лаївської області. Має вищу освіту, в 1979 році закінчив Херсонський сільсько&
господарський інститут ім. О. Д. Цюрупи за спеціальністю гідромеліорація.

1970–1974 рр. – учень Миколаївського сільськогосподарського технікуму;
1974–1979 рр. – студент; 1979 –1980 рр. – старший науковий співробітник
Кримського комплексного відділу Українського науково&дослідного інституту
гідротехніки і меліорації; 1980–1994 рр. – старший гідротехнік, головний інже&
нер&гідротехнік, перший заступник голови, голова колгоспу ім. Крупської,
с. Михайлівка Кримської області; 1994–1997 рр. – постійний представник
Президента України в Автономній Республіці Крим, Голова фонду майна Авто&
номної Республіки Крим. Народний депутат України 13 скликання. Нагород&
жений орденом Трудового Червоного Прапора, відзнакою Президента України
– орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, медаллю «За трудовое отличие». Безпартій&
ний. Член Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності та боротьби з організованою злочинністю і
корупцією. Член депутатської фракції Народно&демократичної партії.

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %
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8 Ніколаєв Віктор Георгійович 1105 1,27
9 Охрименко Олександр Михайлович 4452 5,13
10 Скворцов Володимир Євгенійович 1295 1,49
11 Смирнов Заір Русланович 1013 1,17
12 Франчук Ігор Анатолійович 37202 42,83
13 Ченський Володимир Георгійович 11916 13,72
14 Шевчук Іван Афанасійович 3320 3,82

1 Бондаренко Андрій Миколайович 900 1,04
2 Дучева Меланія Кирилівна 507 0,58
3 Карпачова Ніна Іванівна 6491 7,47
4 Лось Анатолій Миколайович 1995 2,30
5 Льовкін Олександр Яковлевич 1701 1,96
6 Любецький Микола Олексійович 413 0,48
7 Меджидов Амір Абдулович 638 0,73

Виборчий округ № 7

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 7

ФРАНЧУК Ігор Анатолійович

Автономна Республіка Крим

В.О. 7

Центр – м. Ялта.
Загальна кількість виборчих дільниць – 105.
Загальна кількість виборців у виборчому
окрузі –152701.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 87180 (57,09%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 86868 (56,89%).
Обраний народним депутатом України
Франчук І. А., 37202 (42,83%) голоси.

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Народився 6 липня 1968 року в м. Красноярську. Має вищу освіту,
в 1989 році закінчив  Ризьке  вище військово&політичне та командне
училище ракетних військ стратегічного призначення ім. Бірюзова за
спеціальністю суспільствознавство.

1989–1991 рр. – служба у Збройних Силах; 1991–1992 рр. – заступник
генерального директора із зовнішньоекономічної діяльності  Кримського
філіалу Всесоюзного об’єднання «Машприладінторг»; 1992–1996 рр. – гене&
ральний директор АТ «Центр паливно&енергетичних ресурсів». Народний
депутат України 13 скликання. Член Народно&демократичної партії.
Член Комітету Верховної Ради України  з питань законодавчого  забез&
печення правоохоронної діяльності та боротьби з організованою злочин&
ністю і корупцією. Член депутатської фракції Народно&демократичної
партії.
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1 Аблямитов Фуат Якубович 664 0,64
2 Воробйова Людмила Володимирівна 3014 2,91
3 Єгудін Володимир Ілліч 9213 8,89
4 Єлісеєв Олександр Миколайович 730 0,70
5 Карпов Володимир Дмитрович 672 0,65
6 Карпова Ася 484 0,47
7 Кулигін Володимир Георгійович 2560 2,47
8 Лотошников Христофор Сергійович 1125 1,09
9 Сидорова Софія Іванівна 2427 2,34
10 Снегірьов Федір Федорович 8216 7,93

11 Топалов Сергій Валерійович 15616 15,06
12 Федорова Євгенія Михайлівна 2389 2,30
13 Цебровський Петро Павлович 396 0,38
14 Чечін Віктор Миколайович 340 0,33
15 Чорний Григорій Володимирович 999 0,96
16 Чубаров Рефат Абдурахманович 18499 17,85
17 Шабанов Эльдар 690 0,67
18 Шевелєв Михайло Васильович 9646 9,31
19 Шкаберин

Володимир Миколайович 13443 12,97

Виборчий округ № 8

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 8

ЧУБАРОВ Рефат Абдурахманович

Автономна Республіка Крим

В.О. 8

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – смт Красногвардійське.
Загальна кількість виборчих дільниць – 135.
Загальна кількість виборців у виборчому
окрузі –144701.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 103964 (71,85%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 103662 (71,64%).
Обраний народним депутатом України
Чубаров Р. А., 18499 (17,85%) голосів.

Народився 22 вересня 1957 року в м. Самарканді Узбецької РСР.
Має вищу освіту, в 1983 році закінчив Московський державний істори&
ко&архівний інститут за спеціальністю історія та архівознавство.

1974–1975 рр. – учень ПТУ № 1 у м. Сімферополі; 1975 – 1977 рр. – служба
у Збройних Силах; 1977–1983 рр. – слухач підготовчого відділення, студент
Московського державного історико&архівного інституту; 1983–1990 рр. –
архівіст, старший архівіст, директор, старший науковий співробітник Централь&
ного державного архіву Жовтневої революції і соціалістичного будівництва,
м. Рига; 1990–1991 рр. – працівник Державної комісії Ради Міністрів СРСР
по вирішенню кримськотатарської проблеми; 1994–1998 рр. – депутат
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, голова Комісії з національної
політики і проблем депортованих громадян, заступник Голови Верховної Ради
Автономної Республіки Крим. Безпартійний. Член Комітету Верховної Ради
України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних
відносин. Член депутатської фракції Народного Руху України.
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10 Лебедзь Едуард Євгенійович 9661 9,30
11 Мироненко Зоя Володимирівна 1597 1,54
12 Невірко Віктор Сергійович 2039 1,96
13 Ровнер Валентин Михайлович 420 0,40
14 Рудаков Віталій Степанович 1215 1,17
15 Супрунюк
Євгеній Володимирович 8138 7,84
16 Устименко Тетяна Геннадіївна 284 0,27
17 Хорошковський Валерій Іванович 55636 53,57

1 Аметов Енвер 1965 1,89
2 Андрієвський Володимир Іванович 628 0,60
3 Вторушин Олексій Семенович 252 0,24
4 Глущенко Сергій Миколайович 5841 5,62
5 Демус Олександр Борисович 988 0,95
6 Жуков Микола Григорович 311 0,30
7 Зароченцев Геннадій Олексійович 179 0,17
8 Кайбуллаєв Шевкет Енверович 3964 3,82
9 Короленко Євгеній Сергійович 2078 2,00

Виборчий округ № 9

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 9

ХОРОШКОВСЬКИЙ Валерій Іванович

Автономна Республіка Крим

В.О. 9

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Красноперекопськ.
Загальна кількість виборчих дільниць – 144.
Загальна кількість виборців у виборчому
окрузі –145750.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 104101 (71,42%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 103863 (71,26%).
Обраний народним депутатом України
Хорошковський В. І., 55636 (53,57%) голосів.

Народився 1 січня 1969 року в м. Києві. Має вищу освіту, в 1994 році
закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціаль&
ністю правознавство. Кандидат економічних наук.

1986–1987рр. – учень токаря заводу «Арсенал», водій Київського зоо&
парку; 1987–1989 рр. – служба у Збройних Силах; 1989–1997 рр. – студент
Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка; 1994–1997 рр. –
директор малого виробничо&комерційного підприємства «Венеда ЛТД»,
президент фірми «БОВІ»; 1997–1998 рр. – помічник Прем’єр&міністра
України. Член Народно&демократичної партії. Секретар Комітету Верхов&
ної Ради України з питань бюджету. Член депутатської фракції Народно&
демократичної партії.
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Виборчий округ № 10

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 10

ФРАНЧУК Анатолій Романович

Автономна Республіка Крим

В. О. 10

10 Савченко Юрій Олександрович 510 0,50
11 Сергеєв Борис Іванович 429 0,42
12 Струкова

Валентина Володимирівна 1014 0,98
13 Тутеров Володимир Лукич 13424 13,03
14 Умеров Ільми Рустемович 10313 10,01
15 Фальшовник Олег Іванович 308 0,30
16 Франчук Анатолій Романович 35953 34,90
17 Штепа Наталія Петрівна 21179 20,56

1 Азаматова Ава Сейтумерівна 1388 1,35
2 Васильєв Борис Олексійович 501 0,49
3 Гурін Микола Миколайович 589 0,57
4 Дремін Анатолій Леонтійович 366 0,36
5 Єрмаков Владислав Енверович 1670 1,62
6 Коген Юрій Борисович 550 0,53
7 Крандакова Олена Василівна 1642 1,59
8 Омельченко Ольга Іванівна 2133 2,07
9 Пилунський Леонід Петрович 520 0,50

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Сімферополь,
Сімферопольська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 126.
Загальна кількість виборців у виборчому
окрузі –147827.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 103313 (69,89%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 103007 (69,68%).
Обраний народним депутатом України
Франчук А. Р., 35953 (34,90%) голоси.

Народився 8 вересня 1935 року в с. Володимирівка Іллінецького району
Вінницької області. Має вищу освіту, в 1966 році закінчив Красноярський політехніч&
ний інститут за спеціальністю конструювання і технологія виробництва радіо&
апаратури, у 1980 році – Академію  народного господарства СРСР за спеціаль&
ністю  економіка, організація управління і планування народного господарства.
Кандидат економічних наук , академік Академії економічних наук України.

1950–1954рр. – механік МТС, смт Іллінці Вінницької області;
1954–1958 рр. – служба у Збройних Силах; 1958–1978 рр. – робота на підприєм&
ствах радіотехнічної промисловості; 1978–1980 рр. – слухач Академії народ&
ного  господарства СССР; 1980–1987 рр. – генеральний директор виробничо&
го об’єднання «Фотон», м. Сімферополь; 1987–1990 р. – заступник Міністра
промисловості і засобів зв’язку СРСР; 1990–1993 рр. – перший заступник
голови Кримського облвиконкому; 1993–1994 рр. – Міністр енергетики,
промисловості і транспорту, Міністр з управління державними підприємствами
Автономної Республіки Крим; 1994–1996 рр. – Прем’єр&міністр Уряду Крим.
Народний депутат України 13 скликання. Безпартійний. Член Комітету Вер&
ховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв’язку.
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13 Махлай Анатолій Федорович 3563 3,00
14 Мокін Борис Іванович 5875 4,95
15 Пащенко Юрій Григорович 838 0,71
16 Петров Віктор Борисович 13076 11,03
17 Приходський

Олександр Олександрович 16578 13,98
18 Свитко Сергій Михайлович 1968 1,66
19 Сломінський Віталій Аркадійович 335 0,28
20 Сухін Євген Ілліч 13231 11,16
21 Суховецький Анатолій Йосипович 607 0,51
22 Францужан

Володимир Васильович 792 0,67

1 Афонін Анатолій Степанович 893 0,75
2 Бабич Анатолій Олександрович 2315 1,95
3 Балатюк Анатолій Васильович 2002 1,69
4 Бардин Михайло Богданович 3702 3,12
5 Білик Володимир Глібович 704 0,59
6 Демидюк Ніна Петрівна 1172 0,99
7 Жорноклей Василь Андрійович 8627 7,28
8 Заверуха Микола Ілліч 1022 0,86
9 Квятковський Ігор Васильович 20519 17,30
10 Козак Віктор Анатолійович 3127 2,64
11 Кондратюк Анатолій Олексійович 724 0,61
12 Лозінський Віктор Борисович 476 0,40

Виборчий округ № 11

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 11

КВЯТКОВСЬКИЙ Ігор Васильович

Вінницька обл.

В.О. 11

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Вінниця, Ленінська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 106.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –171788.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 118821 (69,17%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 118578 (69,03%).
Обраний народним депутатом України
Квятковський І. В., 20519 (17,30%) голосів.

Народився 9 квітня 1953 року в с. Чернятині Жмеринського району
Вінницької області. Має вищу освіту, в 1975 році закінчив Вінницький
політехнічний інститут за спеціальністю електричні станції.

1975–1976 рр. – електрик, майстер трамвайно&тролейбусного управлін&
ня, м. Вінниця; 1976–1978 рр. – інженер майстерні з ремонту медтехніки;
1978–1983 рр. – інженер, інженер&технолог, майстер заводу радіотехнічної
апаратури, м. Вінниця; 1983&1991 рр. – інженер міжобласного спеціального
ремонтно&монтажного управління «Вторчормет», м. Вінниця; 1991–1992 рр.
– комерційний директор МП «Терра», провідний економіст товарно&універ&
сальної біржі, м. Вінниця; 1992–1994 рр. – віце&президент інвестиційно&
трастової компанії «Вінко», м. Вінниця. Народний депутат України 13 скли&
кання. Член Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я,
материнства та дитинства. Член Народно&демократичної партії. Член
депутатської групи «Незалежні».
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13 Кульматицький Валерій Інокентійович 690 0,64
14 Малиновський Віктор Васильович 7700 7,14
15 Марковська Ніна Степанівна 6728 6,24
16 Мельничук Лідія Семенівна 1798 1,67
17 Порошенко Петро Олексійович 18809 17,44
18 Рева Андрій Олексійович 4622 4,29
19 Скомаровський

Володимир Володимирович 18751 17,39
20 Улітіч Юрій Іванович 9884 9,17
21 Чумак Сергій Вікторович 978 0,91
22 Шутов Ілля Якимович 3107 2,88
23 Яворовенко Микола Михайлович 1255 1,16

1 Багрій Олександр Васильович 578 0,54
2 Балан Анатолій Миколайович 2498 2,32
3 Гайструк Сергій Анатолійович 1762 1,63
4 Гасаненко Леонід Григорович 302 0,28
5 Гнатюк Анатолій Володимирович 534 0,50
6 Горбенко Валерій Миколайович 1035 0,96
7 Дворкіс Дмитро Володимирович 12052 11,18
8 Каричинський Валерій Петрович 717 0,66
9 Ковальчук Микола Анатолійович 623 0,58
10 Козлова Наталія Борисівна 733 0,68
11 Козловська Тетяна Власівна 625 0,58
12 Котляр Валерій Володимирович 817 0,76

Виборчий округ № 12

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 12

ПОРОШЕНКО Петро Олексійович

Вінницька обл.

В.О. 12

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Вінниця, Замостянська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 77.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –162379.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 108078 (66,56%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 107830 (66,41%).
Обраний народним депутатом України
Порошенко П. О., 18809 (17,44%) голосів.

Народився 26 вересня  1965 року в м. Болграді Одеської області. Має
вищу освіту, в 1989 році закінчив Київський державний університет
ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю міжнародні  економічні відносини.

1984–1986 рр. – служба у Збройних Силах; З 1989 року – аспірант Київ&
ського державного університету ім. Т. Г . Шевченка; 1990–1991 рр. –
заступник генерального директора об’єднання малих підприємств та під&
приємців «Республіка», м. Київ; 1991–1993 рр. – генеральний директор
акціонерного товариства «Біржовий дім Україна»; 1993–1998 рр. – гене&
ральний директор ЗАТ «Український промислово&інвестиційний концерн»,
м. Київ. Член Соціал&демократичної партії України (об’єднаної). Голова
підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банків&
ської діяльності. Член депутатської фракції Соціал&демократичної партії
України (об’єднаної).
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12 Літинська Оксана Іванівна 2435 1,88
13 Літинський Анатолій Трохимович 535 0,41
14 Марущак Володимир Тимофійович 8483 6,54
15 Марчук Василь Анатолійович 3223 2,49
16 Миколайчук Леонід Миколайович 3744 2,89
17 Недвіга Григорій Миколайович 7227 5,57
18 Процепко Олексій Гаврилович 2428 1,87
19 Середа Леонід Павлович 11216 8,65
20 Шевчук Володимир Михайлович 2008 1,55
21 Юхновський Олег Іванович 19376 14,94
22 Ящук Леонід Олександрович 2491 1,92

1 Безносюк Леонід Володимирович 8907 6,87
2 Брацюнь Степан Іванович 4462 3,44
3 Буланюк Володимир Васильович 610 0,47
4 Волян Владислав Васильович 1544 1,19
5 Гапєєва Надія Миколаївна 2256 1,74
6 Дякович Роман Іванович 1688 1,30
7 Єфремов Анатолій Миколайович 2809 2,17
8 Колесник Микола Панасович 7459 5,75
9 Кудрявцев Олег Григорович 952 0,73
10 Лєдяєв Анатолій Іванович 4021 3,10
11 Лівшіц Ігор Йосипович 15467 11,93

Виборчий округ № 13

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 13

ЮХНОВСЬКИЙ Олег Іванович

Вінницька обл.

В.О. 13

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Калинівка.
Загальна кількість виборчих дільниць – 223.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –166079.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 129751 (78,13%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 129673 (78,08%).
Обраний народним депутатом України
Юхновський О. І., 19376 (14,94%) голосів.

Народився 17 вересня 1962 року в с. Коритовата Козятинського району
Вінницької області. Має вищу освіту, в 1984 році закінчив Українську
сільськогосподарську академію за спеціальністю механізація сільського
господарства.

1979–1984 рр. – студент Української сільськогосподарської академії,
м. Київ; 1984–1998 рр. – інженер, головний інженер, директор
Самгородоцького бурякозаводу, голова правління сільськогосподарського
акціонерного товариства «Самгородоцьке», Вінницька область. Безпартій&
ний. Член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та
земельних відносин. Член депутатської фракції «Громада».
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8 Лабатюк Петро Юхимович 19722 14,18
9 Мізерний Віктор Миколайович 4675 3,36
10 Охримовський Микола Володимирович1707 1,23
11 Слугоцький Олександр Станіславович 1540 1,11
12 Чорний Віталій Сергійович 6029 4,33
13 Шпак Олександр Григорович 43834 31,51
14 Юхимчук Анатолій Петрович 16379 11,78

1 Бондар Марія Миколаївна 2607 1,87
2 Герасимчук Михайло Іванович 8507 6,12
3 Дровозюк Степан Іванович 1294 0,93
4 Ждан Лілія Станіславівна 3851 2,77
5 Коваль Вадим Олександрович 1484 1,07
6 Коломієць Галина Яківна 6818 4,90
7 Коцюба Олександр Павлович 3758 2,70

Виборчий округ № 14

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 14

ШПАК Олександр Григорович

Вінницька обл.

В.О. 14

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Жмеринка.
Загальна кількість виборчих дільниць – 248.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –177466.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 139403 (78,55%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 139090 (78,38%).
Обраний народним депутатом України
Шпак О. Г., 43834 (31,51%) голоси.

Народився 3 січня 1952 року в смт Рокитному Рокитнянського району
Київської області. Має вищу освіту, в 1975 році закінчив Київський авто&
дорожній інститут за спеціальністю економіка і організація автомобільного
транспорту, в 1991 році – Київський інститут політології і соцуправління
за спеціальністю теорія соціально&політичних відносин.

1975–1983 рр. – робота  на керівних посадах транспортних підприємств;
1983–1989 рр. –  на партійній роботі, Вінницька область; 1989–1991 рр. –
голова Жмеринської міськради, другий секретар Жмеринського міськкому
Компартії України; 1991–1993 рр. – господарська діяльність, Вінницька
область; 1993–1998 рр. – перший заступник генерального директора,
генеральний директор Українського об’єднання по забезпеченню нафтою і
нафтопродуктами «Укрнафтопродукт», м. Київ. Безпартійний. Член
Комітету Верховної Ради України з питань паливно&енергетичного
комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Член депутатської фракції
Селянської партії України.
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11 Пасєка Микола Сергійович 35298 23,18
12 Пахля Анатолій Іванович 8837 5,80
13 Покрищук

Олександр Олександрович 1599 1,05
14 Пшетюк Валерій Григорович 1136 0,75
15 Стретович

Володимир Миколайович 16792 11,03
16 Черевко Петро Андрійович 10383 6,82
17 Черниш Ірина Григорівна 1675 1,10
18 Шеремета Юрій Петрович 3048 2,00

1 Бень Анатолій Борисович 29362 19,29
2 Гатенюк Іван Михайлович 11616 7,63
3 Дишкант Володимир Михайлович 889 0,58
4 Дікало Віктор Іванович 933 0,61
5 Зубко Василь Петрович 1594 1,05
6 Качур Анатолій Михайлович 1692 1,11
7 Кирилюк Федір Михайлович 3097 2,03
8 Кичак Валентина Андріївна 3762 2,47
9 Мазур Михайло Меркурійович 988 0,65
10 Миколюк Дмитро Устимович 3525 2,32

Виборчий округ № 15

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 15

ПАСЄКА Микола Сергійович

Вінницька обл.

В.О. 15

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Іллінці.
Загальна кількість виборчих дільниць – 312.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –182463.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 152318 (83,48%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 152253 (83,44%).
Обраний народним депутатом України
Пасєка М. С., 35298 (23,18%) голосів.

Народився 18 травня 1946 року в смт Оратові Оратівського району
Вінницької області. Має вищу освіту, в 1972 році закінчив Уманський
сільськогосподарський інститут  ім.  М. Горького за спеціальністю агроно&
мія, у 1986 році – Вищу партійну школу при ЦК Компартії України.

1966–1972 рр. – агроном, головний агроном, заступник голови колгоспу
ім. Калініна, с. Нападівка Липовецького району Вінницької області; 1972–
1991 рр. – на комсомольській та партійній роботі; 1991–1994 рр. – голова
Липовецької районної ради народних депутатів; 1994–1995 рр. – началь&
ник Липовецького районного відділу статистики; 1995–1998 рр. – голова
колективного сільськогосподарського підприємства «Маяк», с. Лукашова
Липовецького району Вінницької області. Член Комуністичної партії
України. Голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань
аграрної політики та земельних відносин. Член депутатської фракції
Комуністичної партії України.
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Виборчий округ № 16

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 16

СМIРНОВ Євген Леонідович

Вінницька обл.

В.О. 16

9 Ляшенко Оксана Іванівна 3791 2,66
10 Маляренко Валентина Іванівна 2159 1,52
11 Пічкур Дмитро Степанович 406 0,28
12 Рябий Микола Олександрович 452 0,32
13 Смірнов Євген Леонідович 32353 22,70
14 Совик Анатолій Васильович 836 0,59
15 Теличко Ілля Вікторович 3081 2,16
16 Ткаченко Василь Володимирович 1554 1,09
17 Ямковий Іван Олексійович 28891 20,27

1 Балан Лариса Іллівна 8807 6,18
2 Безсмертний Василь Маркович 7996 5,61
3 Бобровський Василь Васильович 2566 1,80
4 Василишен Василь Григорович 1757 1,23
5 Данилівська Галина Йосипівна 4162 2,92
6 Козловський

Валерій Володимирович 5049 3,54
7 Лантух Василь Іванович 18132 12,72
8 Лісовий Олександр Іванович 2365 1,66

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Тульчин.
Загальна кількість виборчих дільниць – 196.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –181374.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 142533 (78,59%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 142505 (78,57%).
Обраний народним депутатом України
Смірнов Є. Л., 32353 (22,70%) голоси.

Народився 9 сiчня 1947 року в м. Тульчинi Вiнницької областi. Має
вищу освiту, в 1987 році закiнчив Рiвненський державний iнститут
культури за спецiальнiстю культурно&освiтня робота.

1966–1970 рр. – працює робiтником на рiзних пiдприємствах Вiнницької
та Мурманської областей; 1970–1973 рр. – студент Київського державного
унiверситету iм. Т. Г. Шевченка; 1973 р. – керiвник драматичного колекти&
ву Тульчинського районного будинку культури, Вiнницька область; 1973–
1976 рр. – ув’язнений за ст. 1871 КК України (реабiлiтований у 1993 роцi);
1976–1994 рр. – завiдуючий господарством художньої майстернi, завідую&
чий клубом с. Мазурівка та с. Нестерварка, керівник театру юного глядача,
керівник народного театру Тульчинського районного будинку культури,
Вiнницька область. Народний депутат України 13  скликання. Безпартiйний.
Член Комiтету Верховної Ради України з питань нацiональної безпеки
i оборони. Член депутатської фракцiї «Громада».
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7 Кулєшов Сергій Іванович 5444 4,09
8 Мартинюк Василь Миколайович 1948 1,46
9 Матвієнко Анатолій Сергійович 36761 27,61
10 Мельник Микола Євтихійович 17259 12,96
11 Мельник Олександр Васильович 4670 3,51
12 Павліченко Іван Григорович 23379 17,56
13 Спатарь Микола Пилипович 3410 2,56

1 Безсмертний Іван Васильович 5329 4,00
2 Вітенко Іван Каленикович 918 0,69
3 Гарачковська Лілія Вікторівна 2303 1,73
4 Гуцол Олександр Петрович 9776 7,34
5 Демчук Анатолій Антонович 1425 1,07
6 Кізка

Василь Володимирович 4249 3,19

Виборчий округ № 17

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 17

МАТВIЄНКО Анатолій Сергійович

Вінницька обл.

В.О. 17

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – смт Крижопіль.
Загальна кількість виборчих дільниць – 184.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –171656.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 133402 (77,71%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 133151 (77,57%).
Обраний народним депутатом України
Матвієнко А. С., 36761 (27,61%) голос.

Народився 22 березня 1953 року в м. Бершадi Вiнницької областi. Має
вищу освiту, в 1975 році закiнчив Львiвський сiльськогосподарський
iнститут за спецiальнiстю механiзацiя сiльського господарства.

1975–1977 рр. – завiдуючий гаражем, головний механiк Бершадського
районного об’єднання «Раймiжколгоспбуд» обласного об’єднання
«Укрмiжколгоспбуд», м. Бершадь Вiнницької областi; 1977–1990 рр. – на
комсомольській роботі; 1994–1996 рр. – президент Українського центру
економiчних i полiтичних дослiджень; 1996–1998 рр. – в. о. голови, голова
Вiнницької обласної державної адмiнiстрацiї. Народний депутат України
12 скликання. Голова Народно&демократичної партiї. Член Комiтету
Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, материнства та дитин&
ства. Член депутатської фракцiї Народно&демократичної партiї.



Парламент України: ВИБОРИ – 98

412

10 Мельник Олена Петрівна 2402 1,70
11 Парасунько Михайло Васильович 2931 2,08
12 Слободянюк

Василь Олександрович 1214 0,86
13 Солоненко Володимир Іванович 836 0,59
14 Стоян Олександр Миколайович 53795 38,14
15 Табачник Михайло Володимирович 828 0,59
16 Цибух Валерій Іванович 16889 11,98
17 Цихомський Вячеслав Михайлович 807 0,57
18 Чекушкін Анатолій Олексійович 2327 1,65

1 Анцибор Анатолій Іванович 1883 1,34
2 Бабій Сергій Іванович 5628 3,99
3 Балатюк Анна Антонівна 1219 0,86
4 Березовський Степан Михайлович 4698 3,33
5 Білоус Володимир Никифорович 17730 12,57
6 Горбик Віктор Іванович 1088 0,77
7 Крижанівський

Микола Миколайович 3962 2,81
8 Льова Андрій Іванович 1926 1,37
9 Малюта Микола Дмитрович 3189 2,26

Виборчий округ № 18

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 18

СТОЯН Олександр Миколайович

Вінницька обл.

В.О. 18

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Шаргород.
Загальна кількість виборчих дільниць – 221.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –184552.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 141327 (76,58%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 141031 (76,42%).
Обраний народним депутатом України
Стоян О. М., 53795 (38,14%) голосів.

Народився 2 травня 1943 року в м. Дєдовську Московської областi.
Має вищу освiту, в 1969 році закiнчив Донецький державний унiверситет
за спецiальнiстю iсторiя. Доктор iсторичних наук.

1960–1962 рр. – учень слюсаря будтресту «Стальвугілля», робітник шахти
№ 40, м. Гірник Донецької області; 1962–1965 рр. – служба у Збройних Силах;
1965–1971 рр. – студент, секретар комітету комсомолу Донецького державного
унiверситету; 1971–1985 рр. – аспірант, асистент, старший викладач, доцент
Донецького державного університету та Київського державного унiверситету
ім. Т. Г. Шевченка; 1985–1992 рр. – начальник відділу Мінвузу УРСР,  доцент
кафедри, старший науковий співробітник, професор Інституту підвищення ква&
ліфікації викладачів суспільних наук, старший консультант по зв’язках з проф&
спілками служби Президента України; 1992–1998 рр. – голова Федерацiї
профспiлок України. Народний депутат України 13  скликання. Нагороджений
відзнакою Президента України –  орденом «За заслуги» III ступеня. Безпартiйний.
Голова пiдкомiтету Комiтету Верховної Ради України з питань соцiальної
полiтики та працi. Член депутатської фракцiї Соцiал&демократичної партiї
України (об’єднаної).
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7 Діброва Валерій Григорович 36178 30,58
8 Дубовой Сергій Федорович 8427 7,12
9 Ковальчук Ніна Павлівна 1034 0,87
10 Пасаман Микола Миколайович 10816 9,14
11 Фальчук Володимир Юхимович 6828 5,77
12 Чапюк Ростислав Степанович 9639 8,15

1 Атаманчук Геннадій Андрійович 1547 1,31
2 Веселуха Володимир Олександрович 11038 9,33
3 Вітинський Вадим Юліанович 10304 8,71
4 Гей Василь Степанович 1845 1,56
5 Глущук Павло Матвійович 1664 1,41
6 Дембицький Петро Володимирович 6088 5,15

Виборчий округ № 19

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 19

ДIБРОВА  Валерій Григорович

Волинська обл.

В.О. 19

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Володимир&Волинський.
Загальна кількість виборчих дільниць – 229.
Загальна кількість виборців
у виборчому окрузі –155144.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 118379 (76,30%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 118291 (76,25%).
Обраний народним депутатом України
Діброва В. Г., 36178 (30,58%) голосів.

Народився 18 червня 1953 року в с. Хотячевi Володимир&Волинського
району Волинської областi. Має вищу освiту, в 1976 році закiнчив
Львiвський сiльськогосподарський iнститут за спецiальнiстю механiзацiя
сiльського господарства.

1970–1981 рр. – тракторист, майстер, iнженер&механiк колгоспу
«Радянська Україна», начальник планово&виробничого вiддiлу вироб&
ничого об’єднання «Райсiльгоспхiмiя», Володимир&Волинський
район Волинської областi; 1981–1983 рр. – головний iнженер&механiк,
заступник начальника управлiння, головний iнженер по органiзацiї
промтехнологiй Володимир&Волинського райсiльгоспуправлiння;
1983–1992 рр. – заступник голови, голова колгоспу iм. ХХII з’їзду КПРС
Володимир&Волинського району Волинської областi; 1992–1998 рр. –
голова спiлки селянських господарств «П’ятиднi» Володимир&Волин&
ського району Волинської областi. Член Української Республiканської
партiї. Член Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету.
Член депутатської фракцiї Партiї Зелених України.
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1 Босович Василь Васильович 2009 1,49
2 Ващук Катерина Тимофіївна 55560 41,22
3 Возняк Володимир Іванович 1216 0,90
4 Ковальчук Володимир Іванович 4033 2,99
5 Лесюк Святослав Володимирович 2546 1,89
6 Максимович Олег Володимирович 9104 6,76

Виборчий округ № 20

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 20

ВАЩУК Катерина Тимофіївна

Волинська обл.

В.О. 20

7 Мельник Володимир Миколайович 1986 1,47
8 Михальчук Руслан Васильович 1984 1,47
9 Остапчук Микола Іванович 11334 8,41
10 Паламарчук Валентин Савич 4125 3,06
11 Притолюк Роман Васильович 13181 9,78
12 Шаваров Юрій Іванович 13013 9,66

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Горохів.
Загальна кількість виборчих дільниць – 319.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –155832.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 135004 (86,63%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 134773 (86,49%).
Обрана народним депутатом України
Ващук К. Т., 55560 (41,22%) голосів.

Народилася 20 сiчня 1947 року в селi Вербень Млинiвського району
Волинської областi. Має вищу освiту, в 1974 році закiнчила Луцький
державний педагогiчний iнститут за спецiальнiстю iсторiя.

1965–1968 рр. – другий секретар Горохiвського райкому комсомолу
Волинської областi; 1968–1975 рр. – вiдповiдальний секретар Горохiв&
ської районної органiзацiї товариства «Знання» Волинської областi; 1975–
1979 рр. – завiдуючий кабiнетом полiтичної освiти Горохiвського рай&
кому Компартiї України Волинської областi, секретар парткому колгос&
пу; 1979–1995 рр. – голова колгоспу iм. ХХV з’їзду КПРС, голова
агрофiрми «Колос», с. Мерва Горохiвського району Волинської областi.
Народний депутат України 13 скликання. Голова Аграрної партiї
України. Заступник голови Комiтету Верховної Ради України з питань
аграрної полiтики та земельних вiдносин. Уповноважений депутатської
групи «Незалежнi».
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Виборчий округ № 21

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 21

МАРТИНЕНКО Микола Володимирович

В.О. 21

9 Пецентій Василь Пилипович 2384 1,94
10 Півницький Микола Дементійович 2031 1,65
11 Підкамінний Анатолій Йосипович 9416 7,67
12 Рокецький Мар’ян Іванович 1257 1,02
13 Романік Олександр Олексійович 6620 5,39
14 Семерей Петро Іванович 3403 2,77
15 Сусь Богдан Арсентійович 3662 2,98
16 Черняков Валерій Вікторович 668 0,54
17 Шевчук Ярослав Іванович 4619 3,76

1 Бученко Антон Антонович 962 0,78
2 Герасимчук Віктор Гнатович 298 0,24
3 Годованець Людмила Григорівна 544 0,44
4 Грищук Віктор Климович 2776 2,26
5 Капітула Іван Іванович 7682 6,26
6 Макарук Михайло Михайлович 7662 6,24
7 Мартиненко

Микола Володимирович 55315 45,05
8 Осауленко Леонід Миколайович 352 0,29

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Волинська обл.
Центр – м. Ковель.
Загальна кількість виборчих дільниць – 249.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –155199.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 123254 (79,42%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 122774 (79,11%).
Обраний народним депутатом України
Мартиненко М. В., 55315 (45,05%) голосів.

Народився 12 сiчня 1961 року в м. Свiтловодську Кiровоградської
областi. Має вищу освiту, в 1984 році  закiнчив Харкiвський авiацiйний
iнститут iм. Жуковського за спецiальнiстю лiтакобудування.

1978–1984 рр. – студент Харкiвського авiацiйного iнституту; 1984–
1986 рр. – iнженер Київського механiчного заводу; 1986–1991 рр. – заступ&
ник секретаря комiтету комсомолу Київського механiчного заводу, секре&
тар Київського мiськкому ЛКСМ України; 1991–1998 рр. – голова
правлiння, президент фiрми акцiонерного товариства «Торговий дiм».
Безпартiйний. Член Комiтету Верховної Ради України з питань паливно&
енергетичного комплексу, ядерної полiтики та ядерної безпеки. Член депу&
татської фракцiї Народно&демократичної партiї.
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10 Наумов Сергій Кирилович 1553 1,50
11 Нісімчук Андрій Сергійович 939 0,91
12 Патракеєв Євген Миколайович 764 0,74
13 Пенько Віктор Львович 2900 2,80
14 Пхиденко Станіслав Семенович 14407 13,90
15 Різванюк Мирослав Іванович 635 0,61
16 Свирида Олександр Миколайович 16078 15,52
17 Харченко Олександр Іванович 13817 13,33
18 Ярош Богдан Олексійович 3827 3,69

1 Баранецький Омелян Миронович 1544 1,49
2 Бондар Володимир Налькович 6694 6,46
3 Гудима Олександр Васильович 1363 1,32
4 Жибров Володимир Іванович 2238 2,16
5 Жулинський Микола Григорович 8492 8,20
6 Ковальчук Віктор Євгенович 2046 1,97
7 Кожевніков Геннадій Геннадійович 6421 6,20
8 Луцюк Анатолій Михайлович 4338 4,19
9 Мольчак Ярослав Олександрович 1907 1,84

Виборчий округ № 22

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 22

СВИРИДА Олександр Миколайович

Волинська обл.

В.О. 22

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Луцьк.
Загальна кількість виборчих дільниць – 79.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –154717.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 103762 (67,07%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 103617 (66,97%).
Обраний народним депутатом України
Свирида О. М., 16078 (15,52%) голосів. м. Луцьк

Народився 8 липня 1967 року в м. Луцьку Волинської областi. Має вищу
освiту, в 1990 році закiнчив Луцький фiлiал Львiвського полiтехнiчного
iнституту за спецiальнiстю технологiя машинобудування, металорiзальнi
верстати та iнструменти.

1986–1987 рр. – служба у Збройних Силах; 1990–1991 рр. – iнженер&
технолог Луцького пiдшипникового заводу № 28; 1991–1992 рр. –
завiдуючий вiддiлом, заступник директора з економiки МП «Кайбер»; 1992–
1994 рр. – начальник вiддiлу з питань роздержавлення, приватизацiї i
регулювання вiдносин комунальної власностi комiтету економiки i ринку
Волинського облвиконкому, начальник регiонального вiддiлення Фонду
державного майна по Волинськiй областi; 1994–1998 рр. – голова правлiння
АТВТ «Волиньхолдинг». Член Демократичної партiї України. Член
Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету. Член депутатської
фракцiї Народно&демократичної партiї.
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7 Кралюк Петро Михайлович 2250 1,72
8 Кузьмич Григорій Васильович 11305 8,65
9 Панасюк Валерій Сергійович 14212 10,88
10 Сіренко Геннадій Олександрович 3499 2,68
11 Шевчук Сергій Володимирович 24748 18,94
12 Шпарик Роман Іванович 18075 13,83

1 Вінцюк Володимир Йосипович 2286 1,75
2 Волчко Анатолій Іванович 4154 3,18
3 Воробей Петро Адамович 19770 15,13
4 Гордійчук Віктор Миколайович 7931 6,07
5 Клімішин Ганна Володимирівна 2407 1,84
6 Козачук Володимир Леонідович 3212 2,46

Виборчий округ № 23

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 23

ШЕВЧУК Сергій Володимирович

В.О. 23

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Волинська обл.
Центр – смт Маневичі.
Загальна кількість виборчих дільниць – 245.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –154598.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 130831 (84,63%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 130673 (84,52%).
Обраний народним депутатом України
Шевчук С. В., 24748 (18,94%) голосів.

Народився 17 жовтня 1955 року в  м. Володимир&Волинському Волин&
ської областi. Має вищу освiту, в 1978 році  закiнчив Тернопiльський дер&
жавний медичний iнститут за спецiальнiстю лiкувальна справа, у 1993 р. –
Iнститут державного управлiння i самоврядування при Кабiнетi Мiнiстрiв
України за спецiальнiстю державне управлiння.

1977–1979 рр. – санiтар, лікар Тернопiльської обласної психіатричної
лiкарнi; 1979–1980 рр. – лiкар&психіатр&нарколог  міської лiкарнi, м. Луцьк;
1980–1992 рр. – завiдуючий вiддiленням, головний лiкар Луцького облас&
ного наркологiчного диспансеру; 1992–1994 рр. – головний лiкар Волин&
ського  об’єднання медико&соцiальної реабiлiтацiї; 1994–1998 рр. – заступ&
ник голови Волинської обласної ради, заступник голови Волинської обл&
держадміністрації. Член Народно&демократичної партiї. Голова Комiтету
Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, материнства та дитин&
ства. Член депутатської фракцiї Народно&демократичної партiї.
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1 Абраїмов Микола Олексійович 701 0,64
2 Балаян Артур Григорович 1061 0,97
3 Глотов Анатолій Іванович 689 0,63
4 Гунін Олександр Володимирович 404 0,37
5 Дремлюга Іван Євгенович 4417 4,03
6 Капець Михайло Юхимович 247 0,23
7 Катан Ольга Іванівна 4982 4,55
8 Кіперман Юрій Мусійович 12966 11,84
9 Міняйло Валентин Францевич 1770 1,62

10 Овчар Петро Петрович 1623 1,48
11 Овчаренко Петро Павлович 7276 6,64
12 Осташ Євген Дмитрович 18155 16,58
13 Очеретяний Анатолій Петрович 653 0,60
14 Сухоручкіна Тамара Володимирівна 671 0,61
15 Табурянський Леопольд Іванович 5346 4,88
16 Федоренко

Володимир Миколайович 11042 10,08
17 Чукмасов Сергій Олександрович 26431 24,13

Виборчий округ № 24

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 24

ЧУКМАСОВ Сергій Олександрович

м. Дніпропетровськ

В.О. 24

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Дніпропетровськ,
Амур&Нижньодніпровська райрада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 90.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –194538.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 109968 (56,53%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 109520 (56,30%).
Обраний народним депутатом України
Чукмасов С. О., 26431 (24,13%) голос.

Народився 7 серпня 1955 року в м. Днiпропетровську. Має вищу освiту,
в 1977 році закiнчив Днiпропетровський металургiйний iнститут за
спецiальнiстю обробка металiв тиском. Кандидат технiчних наук, академiк
Академiї iнженерних наук України.

1977–1990 рр. – молодший науковий спiвробiтник, аспiрант, зав.
лабораторiєю Днiпропетровського металургiйного iнституту, помічник
майстра, начальник цеху, начальник відділу Дніпропетровського трубо&
прокатного заводу ім. Леніна; 1990–1994 рр. – докторант кафедри обробки
металів тиском, начальник вiддiлу, заступник директора Днiпро&
петровського трубопрокатного заводу iм. Ленiна. Народний депутат
України 13 скликання. Безпартiйний. Заступник голови Комiтету Верхов&
ної Ради України з питань економiчної полiтики, управлiння народним
господарством, власностi та iнвестицiй. Член депутатської фракцiї «Громада».
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12 Прісняков Володимир Федорович 4682 5,08
13 Рябченко

Олександр Володимирович 21310 23,14
14 Савченко Віктор Григорович 9886 10,73
15 Скажутін Ігор Григорович 5056 5,49
16 Скрипник Володимир Михайлович 1642 1,78
17 Средняк Валерій Якович 416 0,45
18 Стан Віктор Іванович 149 0,16
19 Фанигін Юрій Юрійович 1708 1,85
20 Холод Борис Іванович 2223 2,41
21 Шулик Іван Іванович 5766 6,26

1 Божко Вячеслав Григорович 2398 2,60
2 Борщевський Віктор Валентинович 13772 14,95
3 Бурлаков Сергій Романович 2105 2,29
4 Глущенко Лариса Іванівна 1520 1,65
5 Єфіменко Григорій Андрійович 3244 3,52
6 Жижин Вадим Павлович 637 0,69
7 Левенець Станіслав Якович 466 0,51
8 Максимов Микола Васильович 507 0,55
9 Мохно Артем Миколайович 426 0,46
10 Падалко Людмила Іванівна 3506 3,81
11 Пасічник Анатолій Миколайович 1046 1,14

Виборчий округ № 25

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 25

РЯБЧЕНКО Олександр Володимирович

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

м. Дніпропетровськ

В.О. 25

Центр – м. Дніпропетровськ, Жовтнева районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 80.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –157195.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 92335 (58,74%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 92094 (58,59%).
Обраний народним депутатом України
Рябченко О. В., 21310 (23,14%) голосів.

Народився 25 серпня 1953 року в м. Днiпропетровську. Має вищу освiту,
в 1976 році закiнчив Днiпропетровський державний унiверситет за спецiаль&
нiстю динамiка та мiцнiсть машин.

1976–1990 рр. – аспiрант Днiпропетровського державного унiверситету,
молодший, старший науковий спiвробiтник, завiдуючий лабораторiєю Все&
союзного науково&дослiдного та конструкторсько&технологiчного iнституту
трубної промисловостi, м. Днiпропетровськ; 1990–1993 рр. – голова комiсiї
з економiки та фiнансiв Днiпропетровської мiської ради народних депутатiв;
1993–1994 рр. – голова правлiння АБ «Мунiципальний банк», м. Днiпро&
петровськ. Народний депутат України 13 скликання. Безпартійний.
Голова спецiальної контрольної комiсiї Верховної Ради України з питань
приватизацiї. Член Комітету Верховної Ради України з питань
економічної політики, управління народним господарством, власності та
інвестицій. Член депутатської фракцiї Партiї Зелених України.
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9 Панченко Микола Митрофанович 640 0,60
10 Перехрест Володимир Іванович 1046 0,99
11 Пінчук Віктор Михайлович 27456 25,87
12 Саєнко Дмитро Анатолійович 1782 1,68
13 Сердешний Євген Іванович 9442 8,90
14 Сиротенко Анатолій Семенович 4615 4,35
15 Сова Іван Матвійович 1302 1,23
16 Трофименко Ніна Сергіївна 2606 2,46
17 Шибко Віталій Якович 8978 8,46

1 Вдовін Михайло Михайлович 3530 3,33
2 Веретенніков

Віктор Олександрович 20441 19,26
3 Воробйов Олексій Гнатович 882 0,83
4 Гнипюк Іван Михайлович 3134 2,95
5 Земляков Павло Іванович 7117 6,71
6 Касян Сергій Григорович 550 0,52
7 Качалов Володимир Васильович 1032 0,97
8 Маркело Валентина Олексіївна 882 0,83

Виборчий округ № 26

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 26

ПIНЧУК Віктор Михайлович

м. Дніпропетровськ

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Дніпропетровськ, Індустріальна районна  рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 89.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –177643.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 106337 (59,86%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 106126 (59,74%).
Обраний народним депутатом України
Пінчук В. М., 27456 (25,87%) голосів.

В.О. 26

Народився 14 грудня 1960 року в м. Києвi. Має вищу освiту, в 1983 році
закiнчив Днiпропетровський металургiйний iнститут за спецiальнiстю
обробка металiв тиском. Кандидат технiчних наук.

1981–1983 рр. – лаборант Днiпропетровського металургiйного iнсти&
туту, рiзальник холодних труб Нижньо&Днiпропетровського трубо&
прокатного заводу; 1983–1997 рр. – стажист&дослiдник, iнженер, стар&
ший iнженер, молодший науковий спiвробiтник, старший науковий
спiвробiтник  Державного науково&дослiдного проектного iнституту труб&
ної промисловостi, м. Днiпропетровськ; 1997–1998 рр. – президент нау&
ково&iнвестицiйної групи «Iнтерпайп», м. Днiпропетровськ.
Безпартiйний. Голова пiдкомiтету Комiтету Верховної Ради України з
питань економiчної полiтики, управлiння народним господарством,
власностi та iнвестицiй. Член депутатської фракцiї Народно&демокра&
тичної партiї.
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12 Плужник Олександр Петрович 828 0,81
13 Руденко Ігор Іванович 519 0,51
14 Сімонов Віктор Сергійович 2164 2,13
15 Сокульська Орина Василівна 1608 1,58
16 Суліма Євген Миколайович 7727 7,60
17 Тахтай Володимир Єпіфанович 2867 2,82
18 Терентьєв Микола Васильович 3219 3,17
19 Терещенко Ігор Юрійович 451 0,44
20 Тютін Вячеслав Олександрович 16366 16,09
21 Хазан Віктор Борисович 1588 1,56
22 Чигринець Вячеслав Григорович 9964 9,80

1 Балашов Геннадій Вікторович 19398 19,08
2 Бесараб Микола Іванович 572 0,56
3 Конєв Сергій Іванович 5459 5,37
4 Коновалов Юрій Вікторович 1278 1,26
5 Кривчик Геннадій Георгійович 6861 6,75
6 Куценко Петро Євлампійович 241 0,24
7 Михайленко Сергій Михайлович 6030 5,93
8 Неня Валентин Петрович 4087 4,02
9 Пархоменко Анатолій Іванович 456 0,45
10 Петриченко Петро Миколайович 748 0,74
11 Петров Григорій Савич 1392 1,37

Виборчий округ № 27

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 27

БАЛАШОВ Геннадій Вікторович

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

м. Дніпропетровськ
Центр – м. Дніпропетровськ, Бабушкінська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 72.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –169615.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 102072 (60,18%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 101689 (59,95%).
Обраний народним депутатом України
Балашов Г. В., 19398 (19,08%) голосів.

В.О. 27

Народився 20 лютого 1961 року в м. Днiпропетровську. Має вищу освiту,
в 1987 році закiнчив Днiпропетровський державний унiверситет за
спецiальнiстю економiка працi.

1976–1979 – учень ПТУ № 20, слюсар&будівельник тресту «Дніпросантехмон&
таж», м. Дніпропетровськ; 1979–1981 рр. – служба у Збройних Силах; 1981–
1984 рр. – слухач пiдготовчого вiддiлення, студент унiверситету; 1984–1987 рр. –
покрiвельник, бухгалтер БУ № 7, м. Днiпропетровськ; 1987–1988 рр. – iнженер
Науково&дослiдного iнституту великогабаритних шин, м. Днiпропетровськ; 1988–
1990 рр. – голова торгового кооперативу «Союз»; 1990–1996 рр. – директор МП
«Веролла», президент фонду «Центр полiтичних iнiцiатив», фiнансовий дирек&
тор промислово&будiвельної фiрми «Москва&Люкс», генеральний директор
пiдприємства «Москва», м. Днiпропетровськ; 1996–1998 рр. – заступник голови
Кiровського райвиконкому м. Днiпропетровська, радник голови мiської ради,
начальник управлiння виконкому Днiпропетровської мiської ради. Член партiї
«Міжрегіональний блок реформ». Член Комiтету Верховної Ради України з
питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi. Член депутатської фракцiї Народно&
демократичної партiї.
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7 Коваленко Микола Олексійович 1069 0,99
8 Коваль Петро Максимович 413 0,38
9 Кубрак Дмитро Васильович 10273 9,54
10 Кучеренко Галина Василівна 3053 2,84
11 Мороз Анатолій Григорович 5392 5,01
12 Пожидаєв Анатолій Сидорович 3894 3,62

1 Агафонов Микола Іванович 43924 40,81
2 Бідняк Василь Іванович 14192 13,19
3 Білодіденко Станіслав Віталійович 1374 1,28
4 Васік Вадим Станіславович 2857 2,65
5 Горова Алла Іванівна 3626 3,37
6 Карташов Роберт Петрович 6004 5,58

Виборчий округ № 28

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 28

АГАФОНОВ Микола Іванович

м. Дніпропетровськ

В.О. 28

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м.  Дніпропетровськ, Ленінська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 98.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –185087.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 108104 (58,41%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 107633 (58,15%).
Обраний народним депутатом України
Агафонов М. І., 43924 (40,81%) голоси.

Народився 23 травня 1948 року в с. Дмитрiвка Знам’янського району
Кiровоградської областi. Має вищу освiту, в 1977 році закiнчив Полтавський
сiльськогосподарський iнститут за спецiальнiстю зоотехнія. Доктор економiчних
наук,  академiк Української академiї оригiнальних iдей, професор.

1968–1975 рр. – головний зоотехнiк колгоспу «Союз» Знам’янського  райо&
ну Кiровоградської областi; 1976–1983 рр. – зоотехнiк&селекцiонер, головний
зоотехнiк Днiпропетровського науково&виробничого об’єднання «Елiта»; 1983–
1988 рр. – головний зоотехнiк Днiпропетровського фiлiалу Українського  нау&
ково&дослiдного iнституту розведення i штучного осiменiння великої рогатої
худоби; 1988–1998 рр. – директор дослiдно&насiннєвого радгоспу
«Науковий», генеральний директор агрофірми «Наукова», смт Таромське
Днiпропетровської областi. Заслужений працiвник сiльського господарства
України. Нагороджений  вiдзнакою Президента України – орденом «За заслу&
ги» III ступеня. Член Аграрної партiї України. Голова пiдкомiтету Комiтету
Верховної Ради України з питань Регламенту,  депутатської етики та органiзацiї
роботи Верховної Ради України. Член депутатської фракцiї «Незалежнi».
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10 Насікан Олександр Петрович 1866 1,82
11 Начинова Світлана Олексіївна 1083 1,06
12 Рева Віктор Петрович 2093 2,05
13 Сафронова Світлана Володимирівна 2281 2,23
14 Сивоконь Володимир Степанович 5875 5,74
15 Федоренко Геннадій Гнатович 1036 1,01
16 Шевченко Володимир Іванович 9373 9,16
17 Ямковий Анатолій Вячеславович 197 0,19
18 Яровой Олександр Васильович 3215 3,14

1 Артьомов Володимир Олександрович 1789 1,75
2 Богомаз Костянтин Юхимович 5641 5,51
3 Бойко Володимир Іванович 2072 2,02
4 Голуб Валерій Григорович 559 0,55
5 Конох Микола Семенович 2547 2,49
6 Костанов Павло Костянтинович 6664 6,51
7 Левченко Ніна Олександрівна 6554 6,40
8 Мартиновський Валерій Павлович 18907 18,48
9 Мороз Сергій Володимирович 17223 16,83

Виборчий округ № 29

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 29

МАРТИНОВСЬКИЙ Валерій Павлович

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

В.О. 29

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Дніпропетровська обл.
Центр – м. Дніпродзержинськ, Дніпровська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 120.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –156106.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 102454 (65,63%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 102331 (65,55%).
Обраний народним депутатом України
Мартиновський В. П., 18907 (18,48%) голосів.

Народився 27 грудня 1955 року в смт Новоолексiївка Генiчеського району
Херсонської областi. Має вищу освiту, в 1982 році закiнчив Українську
сiльськогосподарську академiю за спецiальнiстю зоотехнiя.

1971–1975 рр. – учень Скадовського сільгосптехнікуму, агроном колгоспу
«Зоря» Новотроїцького району Херсоської області; 1975–1978 рр. – служба у
Збройних Силах; 1978–1983 рр. – студент академiї, зоотехнiк Нiкопольської
мiжколгоспної iнкубаторно&птахiвничої станцiї Днiпропетровської областi; 1983–
1995 рр. – iнструктор органiзацiйного вiддiлу, помiчник першого заступника
голови Днiпропетровського облвиконкому, помiчник представника Президен&
та України в Днiпропетровськiй областi, помiчник голови Днiпропетровської
обласної ради народних депутатiв; 1995–1997 рр. – керiвник служби Першого
вiце&прем’єр&мiнiстра України, перший помiчник Прем’єр&мiнiстра України;
1997–1998 рр. – президент ЗАТ «Аграрний союз», м. Дніпропетровськ.
Безпартiйний. Заступник голови Комiтету Верховної Ради України з питань
аграрної полiтики та земельних вiдносин. Член депутатської фракцiї «Громада».
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10 Кучер Вадим Іванович 1403 1,42
11 Лопатін Олексій Максимович 6510 6,58
12 Милославський Станіслав Іванович 11396 11,52
13 Омельченко Микола Григорович 4136 4,18
14 Поломаний Василь Захарович 2151 2,17
15 Сафронов

Станіслав Олександрович 12348 12,48
16 Феденко Аркадій Миколайович 8515 8,60
17 Черняк Валерій Анатолійович 3060 3,09

1 Анісімов Вячеслав Олександрович 7368 7,45
2 Білоус Людмила Петрівна 1513 1,53
3 Бондаренко Вікторія Вікторівна 1766 1,78
4 Василишин Роман Нікандрович 6407 6,47
5 Довгалюк Борис Петрович 922 0,93
6 Доценко Володимир Олександрович 11283 11,40
7 Клешня Василь Федотович 2685 2,71
8 Коропенко Антон Антонович 6352 6,42
9 Крикун Вячеслав Васильович 969 0,98

Виборчий округ № 30

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 30

САФРОНОВ Станіслав Олександрович

Дніпропетровська обл.

В.О. 30

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м.  Дніпродзержинськ, Заводська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 86.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –163751.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 99247 (60,61%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 98960 (60,43%).
Обраний народним депутатом України
Сафронов С. О., 12348 (12,48%) голосів.

Народився 17 червня 1956 року в с. Знам’янка Знам’янського району
Кiровоградської областi. Має вищу освiту, в 1980 році закiнчив Днiпро&
петровський державний iнститут фiзичної культури за спецiальнiстю
фiзичне виховання, у 1991 році – Полтавський кооперативний iнститут за
спецiальнiстю економiка i органiзацiя заготiвлi продуктiв сiльського госпо&
дарства. Кандидат економiчних наук.

1981–1982 рр. – заготiвельник Новомосковського райспоживтовари&
ства Днiпропетровської облспоживспiлки; 1982–1985 рр. – бригадир,
реалiзатор радгоспу «Моногаровський», м. Лiвни Орловської областi ; 1985–
1988 рр. – завiдуючий складом заготконтори Днiпропетровського райспо&
живтовариства; 1988–1997 рр. – майстер, керiвник комплексу «Модуль»,
директор Днiпродзержинського виробничого комбiнату Днiпропетровської
областi; 1997–1998 рр. – голова ради акцiонерiв  ЗАТ «Днiпродзержинський
завод продтоварiв». Член Всеукраїнського об’єднання «Громада». Член
Комiтету Верховної Ради України з питань економiчної полiтики,
управлiння народним господарством, власностi та iнвестицiй. Член депу&
татської фракцiї «Громада».
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1 Бабенко Володимир Дмитрович 7471 7,18
2 Бабенко Костянтин Анатолійович 15669 15,07
3 Бугрименко Микола Григорович 2624 2,52
4 Волков Сергій Іванович 2643 2,54
5 Іванов Сергій Володимирович 3742 3,60
6 Клебан Володимир Якович 817 0,79
7 Копайгора Іван Данилович 2676 2,57
8 Кошельник Сергій Олександрович 1347 1,30

9 Кривда
Валентина Олександрівна 4074 3,92

10 Миронов Віктор Семенович 1293 1,24
11 Рябченко Микола Андрійович 4778 4,59
12 Селіфонтьєв Сергій Іванович 15917 15,31
13 Сич Володимир Анатолійович 1561 1,50
14 Тарасюк Григорій Якович 1154 1,11
15 Штепа Валерій Дмитрович 27553 26,50

Виборчий округ № 31

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 31

ШТЕПА Валерій Дмитрович

В.О. 31

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Дніпропетровська обл.
Центр – м. Кривий Ріг,  Жовтнева  районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 78.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –169060.
Кількість виборців, які отримали
виборчі бюлетені, – 104446 (61,78%).
Кількість виборців, які взяли участь
у голосуванні, – 103987 (61,51%).
Обраний народним депутатом України
Штепа В. Д., 27553 (26,50%) голоси.

Народився 13 травня 1946 року в с. Пологи Пологівського району
Запорiзької областi. Має вищу освiту, в 1970 році закiнчив Київське вище
iнженерно&радiотехнiчне училище протиповiтряної оборони за
спецiальнiстю вiйськовий iнженер з радiотехнiки.

1970–1991 рр. – проходив військову службу на 10&му науково&дослід&
ному випробувальному полігоні Міністерства оборони СРСР; 1991–
1996 рр. – пенсіонер; 1996–1998 рр. – редактор газети «Комунiст Кривба&
су», Дніпропетровська область. Член Комунiстичної партiї України. Член
Комiтету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборо&
ни. Член депутатської фракцiї Комунiстичної партiї України.
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8 Завгородній Микола Петрович 7342 6,90
9 Іванченко Сергій Володимирович 3366 3,16
10 Мирошниченко

Валерій Миколайович 2282 2,14
11 Рожков Андрій Андрійович 897 0,84
12 Таран Володимир Петрович 22992 21,60
13 Фортуна Олександр Васильович 16356 15,37

1 Балабат Любов Миколаївна 3397 3,19
2 Безручко Микола Іванович 698 0,66
3 Вагін Олександр Миколайович 541 0,51
4 Гичко Олександр Владиславович 10221 9,60
5 Гуров Вадим Миколайович 23240 21,83
6 Гусін Костянтин Миколайович 1957 1,84
7 Денисенко Олександр Васильович 597 0,56

Виборчий округ № 32

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 32

ГУРОВ Вадим Миколайович

Дніпропетровська обл.

В.О. 32

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Кривий Ріг, Довгинцівська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 82.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –161490.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 106754 (66,11%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 106447 (65,92%).
Обраний народним депутатом України
Гуров В. М., 23240 (21,83%) голосів.

Народився 23 лютого 1937 року в м. Кривому Розi Днiпропетровської
областi. Має вищу освiту, в 1958 році закiнчив Днiпропетровський
металургiйний iнститут за спецiальнiстю металургiя чорних металiв.

1959–1994 рр. – помiчник майстра, пiдручний сталевара, заступник
начальника цеху, заступник начальника заводського комплексу лабораторiй,
заступник головного iнженера з технiки безпеки, начальник мартенiвського
цеху Криворiзького металургiйного заводу, Днiпропетровська область.
Народний депутат України 13 скликання. Нагороджений двома орденами
Трудового Червоного Прапора, відзнакою Президента України – орденом
«За заслуги» III ступеня. Безпартiйний. Перший заступник голови Комiтету
Верховної Ради України з питань промислової полiтики. Позафракцiйний.
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7 Севернюк Володимир Васильович 16999 14,51
8 Скиба Микола Максимович 5266 4,50
9 Скринько Микола Максимович 1516 1,29
10 Станков Олександр Павлович 17642 15,06
11 Степанюк Дмитро Петрович 17620 15,04
12 Щербина Віктор Сергійович 1474 1,26

1 Бутраєв Петро Іванович 1990 1,70
2 Земцов Петро Володимирович 4445 3,79
3 Івашкевич Олексій Юрійович 2329 1,99
4 Ільченко Володимир Федосійович 2055 1,75
5 Корник Анатолій Павлович 1770 1,51
6 Пустовойтов Володимир Сергійович 31430 26,83

Виборчий округ № 33

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 33

ПУСТОВОЙТОВ Володимир Сергійович

В.О. 33

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Дніпропетровська обл.
Центр – м. Кривий Ріг,  Дзержинська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 88.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –170462.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 117444 (68,90%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 117143 (68,72%).
Обраний народним депутатом України
Пустовойтов В. С., 31430 (26,83%) голосів.

Народився 1 серпня 1948 року в с. Старому Калкаєвi Семенiвського району
Полтавської областi. Має вищу освiту, в 1973 році закiнчив Полтавський
державний педагогiчний iнститут iм. В. Г. Короленка за спецiальнiстю iсторiя,
в 1988 році – Київську вищу партiйну школу при ЦК Компартiї України.

1966–1967 рр. – учитель фiзкультури i спiвiв Новокалкаївської восьми&
рiчної школи, Полтавська область; 1967–1969 рр. – служба у Збройних
Силах; 1969–1973 рр. – студент Полтавського державного педагогічного
iнституту ім. В. Г. Короленка; 1973–1976 рр. – учитель історії, організатор
позакласної роботи Красінської середньої школи, Дніпропетровська область;
1976–1981 рр. –  директор Христофорівської середньої школи, Дніпропет&
ровська область; 1981–1991 рр. – на партійній роботі; 1991–1998 рр. – учи&
тель iсторiї середньої школи № 69 м. Кривого Рогу. Член Комунiстичної
партiї України. Член Комiтету Верховної Ради України з питань прав
людини, нацiональних меншин i мiжнацiональних вiдносин. Член депу&
татської фракцiї Комунiстичної партiї України.
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11 Папуча Володимир Миколайович 1832 1,64
12 Петренко Владислав Іванович 732 0,66
13 Пивовар Сергій Васильович 2775 2,49
14 Романенко Юрій Васильович 2758 2,47
15 Сова Петро Іванович 488 0,44
16 Уманець Михайло Пантелійович 17104 15,32
17 Федаш Евгенія Лук’янівна 1259 1,13
18 Цибенко Олег Антонович 2094 1,88
19 Чернічко Олександр Михайлович 20368 18,24
20 Шпорта Сергій Васильович 1550 1,39
21 Яровий Володимир Олександрович 1417 1,27

1 Барабаш Олександр Леонідович 13525 12,11
2 Бігун Олег Миколайович 1751 1,57
3 Бондаренко Олег Сергійович 1332 1,19
4 Брижата Галина Василівна 1761 1,58
5 Булика

Олександр Олександрович 2168 1,94
6 Глазунов Сергій Миколайович 19077 17,09
7 Коротченко Віктор Дмитрович 1314 1,18
8 Мельник Володимир Сергійович 1044 0,94
9 Москаленко Анатолій Іванович 5326 4,77
10 Панченко Василь Євгенович 1723 1,54

Виборчий округ № 34

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 34

ЧЕРНIЧКО  Олександр Михайлович

Дніпропетровська обл.

В.О. 34

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Жовті Води.
Загальна кількість виборчих дільниць – 101.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –157734.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 111875 (70,93%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 111648 (70,78%).
Обраний народним депутатом України
Чернічко О. М., 20368 (18,24%) голосів.

Народився 17 листопада 1948 року в м. Ясинувата Донецької областi. Має
середню спеціальну освiту, в 1969 році закiнчив Криворiзький гiрничо&
механiчний технiкум за спецiальнiстю технологiя зварювального виробництва.

1965–1969 рр. – учень гірничо&механічного технікуму, електрозварю&
вальник тресту «Южказенергоремонт», м. Алма&Ата; 1969–1972 рр. – служ&
ба у Збройних Силах; 1972–1998 рр. – газоелектрозварювальник,
механiк, начальник бюро, майстер, старший майстер ВАТ «Пiвнiчний
гiрничо&збагачувальний комбiнат», м. Кривий Рiг Днiпропетровської
областi. Член Комунiстичної партiї України. Член Комiтету Верховної
Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та органiзацiї
роботи Верховної Ради України.  Член депутатської фракцiї
Комунiстичної партiї України.
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11 Лященко Костянтин Дмитрович 27970 24,45
12 Малюга Анатолій Володимирович 695 0,61
13 Мунтян Іван Тимофійович 795 0,69
14 Сідаш Сергій Михайлович 4773 4,17
15 Терещенко Юрій Степанович 354 0,31
16 Тимофєєв Володимир Сергійович 5136 4,49
17 Шаботинський

Валентин Володимирович 2227 1,95
18 Шкуро Микола Олександрович 832 0,73
19 Шостак Василь Трохимович 2052 1,79
20 Яцик Петро Іванович 894 0,78

1 Бовкун Євген Іванович 3340 2,92
2 Денисенко Володимир Іванович 577 0,50
3 Драчевський Віктор Васильович 23329 20,39
4 Дудко Надія Хомівна 295 0,26
5 Жир Олександр Олександрович 28460 24,88
6 Забігайло Олександр Васильович 327 0,29
7 Кисельова Раїса Михайлівна 2180 1,91
8 Кірячок Надія Олександрівна 760 0,66
9 Колосов Вадим Анатолійович 168 0,15
10 Корнієнко

Володимир Олександрович 2921 2,55

Виборчий округ № 35

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 35

ЖИР Олександр Олександрович

В.О. 35

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Дніпропетровська обл.
Центр – м. Нікополь.
Загальна кількість виборчих дільниць – 83.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –165052.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 114700 (69,49%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 114404 (69,31%).
Обраний народним депутатом України
Жир О. О., 28460 (24,88%) голосів.

Народився 11 грудня 1957 року в м. Марганець Днiпропетровської
областi. Має вищу освiту, в 1980 роцi закiнчив Днiпропетровський гiрничий
iнститут iм. Артема за спецiальнiстю гiрничi машини i комплекси.

1980–1982 рр. – гiрничий майстер, дiльничний механiк шахти № 8 Мар&
ганецького гiрничо&збагачувального комбiнату, м. Марганець
Днiпропетровської областi; 1982–1983 рр. – секретар Марганецького
мiськкому ЛКСМУ; 1983–1994 рр. – оперуповноважений, старший опер&
уповноважений, начальник напряму, заступник начальника вiддiлу бороть&
би з органiзованою злочиннiстю Управлiння Служби безпеки України по
Днiпропетровськiй областi. Народний депутат України 13 скликання.
Безпартiйний. Член Комiтету Верховної Ради України з питань законодав&
чого забезпечення правоохоронної дiяльностi та боротьби з органiзованою
злочиннiстю i корупцiєю. Позафракцiйний.
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6 Настаченко Леонід Федосійович 2235 1,84
7 Плосконос Ігор Михайлович 1248 1,03
8 Тарельник Анатолій Дмитрович 1077 0,88
9 Точілкін Вячеслав Михайлович 8069 6,63
10 Шепелєв Альберт Васильович 1639 1,35

1 Березка Віктор Васильович 7506 6,17
2 Боровська Надія Никифорівна 1425 1,17
3 Кириленко Іван Григорович 86704 71,23
4 Курако Ігор Володимирович 788 0,65
5 Литвин Юрій Олексійович 2210 1,82

Виборчий округ № 36

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 36

КИРИЛЕНКО Іван Григорович

Дніпропетровська обл.

В.О. 36

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Павлоград.
Загальна кількість виборчих дільниць – 115.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –171228.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 123256 (71,98%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 121728 (71,09%).
Обраний народним депутатом України
Кириленко І. Г., 86704 (71,23%) голоси.

Народився 2 листопада 1956 року в с. Берестовому Бердянського
району Запорiзької областi. Має вищу освiту, в 1978 роцi закiнчив
Днiпропетровський сiльськогосподарський iнститут за спецiальнiстю
агрономiя. Кандидат економiчних наук.

1978–1985 рр. – на комсомольській роботі; 1985–1987 рр. – голова
колгоспу iм. Петровського Солонянського району Днiпропетровської
областi; 1987–1991 рр. – на партійній роботі; 1991–1992 рр. –
завiдуючий аграрним вiддiлом Днiпропетровської товарно&фондової
бiржi; 1992–1994 рр. – секретар Днiпропетровської обласної державної
адмiнiстрацiї; 1994–1996 рр. – заступник голови Днiпропетровської
обласної ради народних депутатiв. Заслужений працiвник сiльського
господарства. Нагороджений орденом «Знак Пошани». Народний
депутат України 13 скликання. Безпартiйний. Голова Комiтету
Верховної Ради України з питань молодiжної полiтики,  фiзичної культури
i спорту. Член депутатської фракцiї «Громада».
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8 Нікульченко
Олександр Павлович 1302 1,11

9 Носенко Анатолій Павлович 3533 3,01
10 Прилипенко Вадим Дмитрович 1825 1,55
11 Стадник Іван Семенович 701 0,60
12 Трофименко Лариса Сергіївна 26354 22,42
13 Тупицький Сергій Костянтинович 9044 7,69

1 Василенко Анатолій Андрійович 3904 3,32
2 Гаєвський Валерій Дмитрович 22851 19,44
3 Зимовець Роман Віталійович 1746 1,49
4 Зінченко Сергій Володимирович 3264 2,78
5 Лазоренко Валерій Леонідович 13361 11,36
6 Лукомець Микола Прокопович 3759 3,20
7 Магда Іван Іванович 13409 11,41

Виборчий округ № 37

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 37

ТРОФИМЕНКО Лариса Сергіївна

В.О. 37

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Дніпропетровська обл.
Центр – м. Апостолове.
Загальна кількість виборчих дільниць – 140.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –156310.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 117645 (75,26%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 117564 (75,21%).
Обрана народним депутатом України
Трофименко Л. С., 26354 (22,42%) голоси.

Народилася 15 лютого 1950 року в с. Грузьке Криворiзького району
Днiпропетровської областi. Має вищу освiту – у 1972 роцi закiнчила
Сiмферопольський державний унiверситет iм. Фрунзе за спецiальнiстю
українська мова та лiтература, у 1987 роцi – Днiпропетровський сiльсько&
господарський iнститут за спецiальнiстю агрономiя.

1967–1968 рр. – вихователь групи продовженого дня Новолозуватської
восьмирiчної школи Криворiзького району Днiпропетровської областi; 1968–
1975 рр. – студентка, вчитель української мови i лiтератури Кадiївської серед&
ньої школи № 2, Луганська область, органiзатор позакласної роботи середньої
школи № 7, м. Харкiв; 1975–1982 рр. – директор Новолозуватської восьми&
рiчної школи, директор Лозуватської середньої школи № 1, Криворiзький
район Днiпропетровської областi; 1982–1992 рр. – заступник голови, голова
виконкому Криворiзької районної ради народних депутатiв Днiпропетровської
областi; 1992–1994 рр. – представник Президента України в Криворiзькому
районі; 1994–1997 рр. – голова Криворiзької районної ради народних депутатiв,
голова райдержадмiнiстрацiї; 1997–1998 рр. – голова Криворiзької районної
ради  Днiпропетровської областi. Член Всеукраїнського об’єднання «Громада».
Член  Комiтету Верховної Ради України з питань Регламенту,  депутатської
етики та органiзацiї роботи Верховної Ради України. Уповноважений
представник депутатської фракцiї «Громада».



Парламент України: ВИБОРИ – 98

432

11 Клешня Анатолій Федотович 5452 4,35
12 Кулик Любов Василівна 5990 4,78
13 Мельник Анатолій Максимович 1149 0,92
14 Михайлов Василь Павлович 1789 1,43
15 Посікан Іван Захарович 684 0,55
16 Худомака Віктор Петрович 6002 4,79
17 Цолка Олександр Михайлович 920 0,73
18 Шаповалов

Леонід Васильович 3293 2,63
19 Шульга Євген Анатолійович 4606 3,68
20 Шуманн Олександра Несторівна 453 0,36

1 Аляєв Григорій Степанович 19652 15,69
2 Арутюнов Гарегін Рафаелович 12653 10,10
3 Берчук Андрій Васильович 925 0,74
4 Білик Анатолій Григорович 31912 25,48
5 Гарькавий Віталій Іванович 1178 0,94
6 Гордій Микола Миколайович 2644 2,11
7 Дробітько Микола Іванович 4596 3,67
8 Дубачинський

Володимир Федорович 8181 6,53
9 Кінаш Володимир Анатолійович 1537 1,23
10 Клепіков Андрій Олександрович 757 0,60

Виборчий округ № 38

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 38

БIЛИК Анатолій Григорович

Дніпропетровська обл.

В.О. 38

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Новомосковськ.
Загальна кількість виборчих дільниць – 137.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –168793.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 125462 (74,33%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 125253 (74,21%).
Обраний народним депутатом України
Білик А. Г., 31912 (25,48%) голосів.

Народився 19 квiтня 1951 року в с. Шелепухи Черкаського району
Черкаської областi. Має вищу освiту, у 1978 роцi закiнчив
Днiпропетровський сiльськогосподарський iнститут за спецiальнiстю
агрономiя. Кандидат сiльськогосподарських наук.

1970 р. – водiй Черкаської облспоживспiлки; 1970–1972 рр. – служба у
Збройних Силах; 1972–1978 рр. – слухач пiдготовчих курсiв, студент iнституту;
1978–1985 рр. – секретар парторганiзацiї, заступник керуючого вiддiлом кол&
госпу iм. Ленiна, заступник голови правлiння колгоспу «Рассвет»,  голова
правлiння колгоспу iм.  Жданова, Новомосковський район Днiпропетровської
областi, начальник управлiння сiльського господарства Верхньоднiпровського
райвиконкому Днiпропетровської областi, начальник пiдвiддiлу насiнництва
Днiпропетровського обласного АПК; 1986–1992 рр. – голова колгоспу
iм. Калiнiна, Новомосковський район Днiпропетровської областi; 1992–
1997 рр. – представник Президента України в Новомосковському районi,
голова Новомосковської районної ради народних депутатiв, голова Новомо&
сковської райдержадмiнiстрацiї Днiпропетровської областi; 1997–1998 рр. –
заступник голови Днiпропетровської обласної ради. Заслужений працiвник
сiльського господарства України. Нагороджений орденом «Знак Пошани».
Член Всеукраїнського об’єднання «Громада». Голова пiдкомiтету Комiтету Вер&
ховної Ради України з питань молодiжної полiтики, фiзичної культури i спорту.
Уповноважений представник депутатської фракцiї «Громада».
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Виборчий округ № 39

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 39

АЛЬОХIН Володимир Ілліч

В.О. 39

5 Дробіт Василь Андрійович 6259 4,42
6 Пащенко Микола Іванович 6087 4,30
7 Рибцов Віктор Миколайович 525 0,37
8 Чулаков Євгеній Радіонович 31718 22,39

1 Альохін Володимир Ілліч 42370 29,91
2 Бабич Лариса Ігорівна 5778 4,08
3 Бондарчук Володимир Григорович 29052 20,51
4 Губа Володимир Іванович 3712 2,62

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Дніпропетровська обл.
Центр – смт Покровське.
Загальна кількість виборчих дільниць – 171.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –180514.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 141918 (78,62%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 141664 (78,48%).
Обраний народним депутатом України
Альохін В. І., 42370 (29,91%) голосів.

Народився 3 серпня 1957 року в с. Петровське Хомутовського району Курської
областi. Має вищу освiту, у 1987 роцi закiнчив Днiпропетровський сiльсько&
господарський iнститут за спецiальнiстю агрономiя, у 1996 роцi – Нацiональну
юридичну академiю iм. Ярослава Мудрого за спецiальнiстю правознавство.

1973–1976 р. – тракторист колгоспу «За мир», Синельникiвський район
Днiпропетровської областi; 1976–1978 рр. – служба у Збройних Силах; 1978–
1982 рр. – водiй, заступник голови колгоспу «За мир», Синельникiвський
район Днiпропетровської областi; 1982–1990 рр. – заступник голови колгоспу
«Серп i Молот», голова колгоспу iм. Карла Маркса, Синельникiвський район
Днiпропетровської областi; 1990–1994 рр. – голова Синельникiвського міськви&
конкому, представник Президента України у Синельникiвському районi; 1994–
1996 рр. – голова Синельникiвської районної ради народних депутатiв, голова
райдержадмiнiстрацiї; 1996–1997 рр. – керiвник служби Мiнiстра агропромис&
лового комплексу України, м. Київ; 1997–1998 рр. – голова Синельникiвської
районної ради  Днiпропетровської областi. Заслужений працiвник сiльського
господарства України. Член Всеукраїнського об’єднання «Громада». Голова
пiдкомiтету Комiтету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпе&
чення правоохоронної дiяльностi та боротьби з органiзованою злочиннiстю i
корупцiєю. Член депутатської фракцiї «Громада».
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1 Лазаренко Павло Іванович 111246 81,35
2 Сокоринський Анатолій Васильович 5144 3,76

Виборчий округ № 40

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 40

ЛАЗАРЕНКО  Павло Іванович

Дніпропетровська обл.

В.О. 40

3 Цаберябий Ілля Миколайович 9004 6,58
4 Шевченко Євген Петрович 2704 1,98

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – смт  Солоне.
Загальна кількість виборчих дільниць – 151.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –167576.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 138618 (82,72%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 136757 (81,61%).
Обраний народним депутатом України
Лазаренко П. І., 111246 (81,35%) голосів.

Народився 23 сiчня 1953 року в с. Карпiвка Широкiвського району
Днiпропетровської областi. Має вищу освiту, а в 1978 роцi закiнчив
Днiпропетровський сiльськогосподарський iнститут за спецiальнiстю
агрономiя. Доктор економiчних наук.

1978–1984 рр. – головний агроном, голова правлiння колгоспу iм. Калiнiна,
Новомосковський район  Днiпропетровської областi; 1984–1985 рр. – голова
ради Царичанського та голова ради Дніпропетровського районних  агропромис&
лових об’єднань Днiпропетровської областi; 1985–1988 рр. – на партійній ро&
боті; 1988–1990 рр. – голова ради агропромислового комплексу Днiпро&
петровської областi; 1990–1992 рр. – перший заступник голови Днiпро&
петровського облвиконкому; 1992–1994 рр. – представник Президента України
в Днiпропетровській областi; 1994–1995 рр. – голова Днiпропетровської облас&
ної ради народних депутатiв, голова  облдержадмiнiстрацiї; 1995–1996 рр. – Пер&
ший вiце&прем’єр&мiнiстр України; 1996–1997 рр. – Прем’єр&мiнiстр України.
Народний депутат України 13 скликання. Нагороджений вiдзнакою Президента
України – «Орденом князя Ярослава Мудрого» V ступеня. Голова Всеукраїнсь&
кого об’єднання «Громада». Член Комiтету Верховної Ради України з питань
державного  будiвництва, мiсцевого самоврядування та дiяльностi  рад. Голова
фракцiї Всеукраїнського об’єднання «Громада».
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9 Трубніков
Володимир Миколайович 2080 2,21

10 Федоренко Любов Петрівна 18261 19,43
11 Шевченко Олександр Дмитрович 4205 4,47
12 Шостак Сергій Васильович 556 0,59
13 Шушкевич Володимир Григорович 772 0,82
14 Щербань Володимир Петрович 23413 24,91
15 Юлін Валентин Олексійович 1852 1,97

1 Булгакова Надія Миколаївна 2341 2,49
2 Винокурова Наталія Олександрівна 976 1,04
3 Китаєв Сергій Михайлович 810 0,86
4 Коротаєв Євген Іванович 521 0,55
5 Крилов Михайло Олексійович 20613 21,93
6 Мезніков Володимир Іванович 293 0,31
7 Нестерова Олена Вікторівна 1987 2,11
8 Ратнікова Євгенія Миколаївна 1365 1,45

Виборчий округ № 41

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 41

Щербань Володимир Петрович

В.О. 41

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

м. Донецьк
Центр – м. Донецьк, Будьоннівська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 91.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –155907.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 100753 (64,62%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 93987 (60,28%).
Обраний народним депутатом України
Щербань В. П., 23413 (24,91%) голосів.

Народився 26 сiчня 1950 року в м. Артемiвську Перевальського району
Луганської областi. Має вищу освiту, в 1976 роцi закiнчив Донецький
комерцiйний iнститут за спецiальнiстю економiка. Кандидат економiчних наук.

1967–1969 рр. – учень слюсаря, слюсар з ремонту обладнання цеху точ&
ного ливарництва Донецького виробничого об’єднання «Точмаш»; 1969–
1971 рр. – служба у Збройних Силах; 1972–1976 рр. – студент Донецького
комерцiйного iнституту; 1976–1992 рр. –  керiвник спiлки пiдприємцiв
торгiвлi та переробної промисловостi; 1992–1996 рр. – заступник голови
Донецького мiськвиконкому, голова Донецької обласної ради, голова
 Донецької облдержадмiнiстрацiї. Народний депутат України 13 скликан&
ня. Член Лiберальної партiї України. Голова пiдкомiтету Комiтету Верхов&
ної Ради України з питань економiчної полiтики, управлiння народним
господарством, власностi та iнвестицiй. Член депутатської фракцiї
«Незалежнi».
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11 Медведєв Валерій Володимирович 809 0,88
12 Нікуліна Алла Степанівна 1147 1,24
13 Олійник Світлана Віталіївна 1176 1,27
14 Онищук Георгій Ілліч 1689 1,83
15 Попов Георгій Дмитрович 15318 16,57
16 Соц Віктор Петрович 542 0,59
17 Степаненко Володимир Петрович 1628 1,76
18 Степанов Микола Миколайович 840 0,91
19 Швець Павло Макарович 1028 1,11
20 Юшко Ігор Олегович 40586 43,91

1 Амітов Павло Михайлович 596 0,64
2 Базилюк Олександр Філімонович 2778 3,01
3 Герасименко Олександр Іванович 2716 2,94
4 Дацина Валерій Григорович 537 0,58
5 Демиденко Микола Кузьмович 393 0,43
6 Деркаченко Вячеслав Миколайович 391 0,42
7 Заєць Олександр Васильович 2120 2,29
8 Кіяшко Сергій Миколайович 3016 3,26
9 Краснянський Михайло Юхимович 1066 1,15
10 Лісовенко Микола Миколайович 371 0,40

Виборчий округ № 42

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 42

ЮШКО Ігор Олегович

м. Донецьк

В.О. 42

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м.  Донецьк, Ворошиловська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 75.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –153270.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 93515 (61,01%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 92429 (60,30%).
Обраний народним депутатом України
Юшко І. О., 40586 (43,91%) голосів.

Народився 21 липня 1961 року в м. Ждановi Донецької областi. Має вищу
освiту, в 1983 роцi закiнчив Жданiвський металургiйний iнститут за
спецiальнiстю металургiя чорних металiв, у 1987 роцi – Харкiвський iнженерно&
економiчний iнститут за спецiальнiстю органiзацiя промислового виробництва.

1978–1983 рр. – студент Жданiвського металургiйного iнституту; 1983–
1992 рр. – розливник сталi, майстер, провiдний iнженер металургiйного
комбiнату «Азовсталь», м. Марiуполь; 1992–1998 рр. – перший заступник
голови правлiння, голова правлiння Першого Українського мiжнародного
банку м. Марiуполь. Безпартiйний.  Заступник голови Комiтету Верховної
Ради України з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi. Член депутатської
фракцiї Народно&демократичної партiї.
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10 Ляшенко Вячеслав Іванович 673 0,74
11 Ляшенко Ігор Анатолійович 396 0,44
12 Марков Володимир Володимирович 402 0,44
13 Проценко Михайло Михайлович 220 0,24
14 Салов Сергій Петрович 2034 2,25
15 Симонова Наталія Володимирівна 414 0,46
16 Теселько Олександр Андрійович 934 1,03
17 Шапоренко Ольга Іванівна 742 0,82
18 Шелухін Юрій Миколайович 1240 1,37

1 Галічева Валентина Олександрівна 544 0,60
2 Гармаш Петро Іванович 1011 1,12
3 Геренюк Вадим Вікторович 1075 1,19
4 Глушич Сергій Володимирович 186 0,21
5 Денисюк Петро Євдокимович 403 0,45
6 Звягільський Юхим Леонідович 54263 59,97
7 Іваненко Анатолій Федорович 529 0,58
8 Коваль Олена Геннадіївна 1190 1,32
9 Кожевніков Борис Михайлович 13039 14,41

Виборчий округ № 43

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 43

ЗВЯГIЛЬСЬКИЙ Юхим Леонідович

В.О. 43

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

м. Донецьк
Центр – м. Донецьк, Київська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 78.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –155568.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 90815 (58,38%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 90484 (58,16%).
Обраний народним депутатом України
Звягільський Ю. Л., 54263 (59,97%) голоси.

Народився 20 лютого 1933 року в м.  Донецьку. Має вищу освiту, в 1956 роцi
закiнчив Донецький iндустрiальний iнститут за спецiальнiстю розробка
родовищ корисних копалин. Кандидат технiчних наук, професор.

1951–1956 рр. – студент Донецького iндустрiального iнституту; 1957–1975 рр.
– помiчник начальника дiльницi, начальник дiльницi, заступник головного
iнженера, головний iнженер шахти, начальник шахти № 13,  директор шахти № 13
Куйбишевського комбiнату «Донецьквугiлля», 1975–1979 рр. – директор
шахтоуправлiння «Куйбишевське», м. Донецьк; 1979–1992 рр. – директор шахти
iм. А. Ф. Засядька, м. Донецьк; 1992–1993 рр. – голова Донецької мiської ради,
мiськвиконкому; 1993–1994 рр. – Перший вiце&прем’єр&мiнiстр України,
в. о. Прем’єр&мiнiстра України. Народний депутат України 13 скликання.
Герой Соціалістичної Праці.  Заслужений шахтар України. Безпартiйний. Член
Комiтету Верховної Ради України у закордонних справах i зв’язках із СНД.
Член депутатської фракцiї Народно&демократичної партії.
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10 Локшин Олександр Борисович 1127 1,31
11 Медвєдєва Олена Володимирівна 1903 2,20
12 Ніколаєв Євген Леонідович 1075 1,25
13 Писаренко Анатолій Аркадійович 21652 25,09
14 Прокопчук Федір Миколайович 2928 3,39
15 Пудак Валентин Васильович 11526 13,35
16 Таїцький Іван Григорович 1037 1,20
17 Уманський Володимир Якович 928 1,08
18 Холін Олександр Іванович 2094 2,43

1 Балакір Іван Дмитрович 1174 1,36
2 Бондаренко Євген Федорович 2010 2,33
3 Брильов Валентин Анатолійович 2672 3,10
4 Гетьманець Лариса Павлівна 1381 1,60
5 Гусєв Віктор Іванович 4319 5,00
6 Загоруйко Микола Миколайович 7338 8,50
7 Зубленко Володимир Андрійович 481 0,56
8 Кіщенко Борис Іванович 385 0,45
9 Крупка Анатолій Антонович 2956 3,42

Виборчий округ № 44

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 44

ПИСАРЕНКО Анатолій Аркадійович

м. Донецьк

В.О. 44

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Донецьк, Петровська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 79.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –154378.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 86783 (56,21%).
Кількість виборців, які взяли участь
у голосуванні, – 86313 (55,91%).
Обраний народним депутатом України
Писаренко А. А., 21652 (25,09%) голоси.

Народився 2 березня 1944 року в с. Петровському Великоново&
сiлкiвського району Донецької областi. Має вищу освiту, в 1974 роцi
закiнчив Макiївський будiвельний iнститут за спецiальнiстю теплогазопо&
стачання та вентиляцiя. Кандидат технiчних наук.

1963–1966 рр. – інженер, інженер&будівельник заводу гумотехнічних ви&
робів, м. Горлівка; 1966–1973 рр. – виконроб, начальник Донецької дільниці
Київського управління «Укркомунналадка»; 1973–1987 рр. – начальник
Донецького управлiння тресту «Укркомунналадка»; 1987–1991 рр. – начальник
Донецького РБУ тресту «Укрспецрембудмонтаж»; 1991–1993 рр. – генераль&
ний директор об’єднання «Укркомунекологiя»; 1993–1994 рр. – начальник
Донецького  управлiння тресту «Укрспецрембудмонтаж»; 1994 р. – голова
АТ «Донецьккомунекологiя».  Народний депутат України 13 скликання.
Заслужений будівельник України. Член Комунiстичної партiї України.
Перший заступник голови Комiтету Верховної Ради України з питань
екологiчної полiтики, природокористування та лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобиль&
ської катастрофи. Член депутатської фракцiї Комунiстичної партiї України.
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7 Мороко Борис Андрійович 832 0,94
8 Піляєв Ігор Славович 18256 20,52
9 Ребрик Володимир Павлович 1170 1,32
10 Рибак Володимир Васильович 38746 43,56
11 Слюсаренко Олександр Григорович 688 0,77
12 Тарабанов Віктор Федорович 2246 2,53
13 Черкащенко Володимир Петрович 2210 2,48

1 Геллер Олена Олександрівна 1094 1,23
2 Дузь Людмила Євгенівна 1135 1,28
3 Кіяшко Лариса Олександівна 2806 3,15
4 Клименко Володимир Федорович 2039 2,29
5 Клименко

Олександр Олександрович 820 0,92
6 Кольчик Іван Карпович 778 0,87

Виборчий округ № 45

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 45

РИБАК Володимир Васильович

В.О. 45

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

м. Донецьк
Центр – м. Донецьк, Ленінська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 84.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –154534.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 93175 (60,29%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 88946 (57,56%).
Обраний народним депутатом України
Рибак В. В., 38746 (43,56%) голосів.

Народився 3 жовтня 1946 року в м. Донецьку. Має вищу освiту, в 1973 роцi
закiнчив Донецький державний унiверситет за спецiальнiстю планування
промисловостi,  в 1982 роцi – Вищу партiйну школу при ЦК Компартiї України.
Кандидат економiчних наук, доцент.

1961–1965 рр. – учень Ясинуватського будiвельного технiкуму, Донецька
область; 1966–1968 рр. – служба у Збройних Силах; 1968–1972 рр. – майстер
Донецького БУ № 585; 1972–1975 рр. – начальник вiддiлу БУ № 8 тресту «Сан&
техелектромонтаж»; 1975–1976 рр. – головний iнженер БУ № 1, головний
iнженер БУ № 5 тресту «Сантехелектромонтаж», м.  Донецьк; 1976–1988 рр. – на
партійній роботі; 1988–1992 рр. – голова районної ради народних депутатiв,
голова виконкому Київської районної ради народних депутатiв м. Донецька;
1992–1998 рр. – перший заступник голови мiськвиконкому, голова До&
нецької мiськради, міськвиконкому. Заслужений будівельник України.
Нагороджений відзнакою Президента України – орденом «За заслуги»
III ступеня. Голова Партії Регіонального відродження України. Перший
заступник голови Комiтету Верховної Ради України з питань державно&
го будiвництва, мiсцевого самоврядування та дiяльностi рад. Член депу&
татської фракцiї Народно&демократичної партiї.
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10 Дегтярьов Олег Миколайович 1228 0,98
11 Дзюба Євген Степанович 922 0,74
12 Дукмас Олександр Григорович 692 0,55
13 Кісель Рімма Василівна 813 0,65
14 Лук’янов Владислав Валентинович 4538 3,63
15 Льовочкін Сергій Володимирович 23847 19,10
16 Ржавський Олександр Миколайович 32957 26,39
17 Хунов Анатолій Ісмаїлович 16385 13,12
18 Черепков Володимир Федорович 9011 7,22

1 Азархов Олександр Юрійович 1526 1,22
2 Алексеєв Олександр Іванович 609 0,49
3 Алєксєєв Станіслав Васильович 1557 1,25
4 Афанасьєв Володимир Іванович 976 0,78
5 Бабіч Юрій Пилипович 7749 6,21
6 Бубенцова Лариса Василівна 916 0,73
7 Варнавський Владислав Васильович 2487 1,99
8 Горобець Наталія Маратівна 4716 3,78
9 Дев’ятка Олександр Григорович 2245 1,80

Виборчий округ № 46

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 46

РЖАВСЬКИЙ Олександр Миколайович

Донецька обл.

В.О. 46

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Артемівськ.
Загальна кількість виборчих дільниць – 159.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –171084.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 125086 (73,11%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 124873 (72,99%).
Обраний народним депутатом України
Ржавський О. М., 32957 (26,39%) голосів.

Народився 30 сiчня 1959 року в м. Краматорську Донецької областi.
Має вищу освiту, в 1991 роцi закiнчив Полтавський кооперативний
iнститут за спецiальнiстю економiка i органiзацiя заготiвлi продуктiв
сiльського господарства.

1977–1979 рр. – служба у Збройних Силах; 1980–1981 рр. – робітник,
електромонтер Краматорського заводу важкого верстатобудування
iм. В. Я. Чубаря, майстер ПТУ № 68, м. Краматорськ; 1982–1984 рр. –
вибiйник шахтоуправлiння «Яківське», Луганська область; 1984–1989 рр. –
заготiвельник Антрацитiвського мiського споживчого товариства,  Лугансь&
ка область; 1989–1996 рр. – президент фiрми «Корал», м. Красний Луч
Луганської областi; 1996–1998 рр. – в. о. голови правлiння, президент АКБ
«Корал&банк», м. Київ. Безпартiйний. Член Комiтету Верховної Ради
України з питань молодiжної полiтики, фiзичної культури i спорту.
Член депутатської групи «Незалежнi».
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8 Молчанов Олександр Іванович 1790 1,84
9 Морозов Валерій Іванович 1768 1,82
10 Підгурний Володимир Степанович 1297 1,33
11 Поляков Віталій Станіславович 2160 2,22
12 Птушкін Валерій Михайлович 1932 1,98
13 Сікалов Валерій Іванович 17912 18,39
14 Тиренко Іван Борисович 977 1,00
15 Янковський Микола Андрійович 43806 44,98

1 Білориха Тетяна Леонідівна 5766 5,92
2 Блудов Костянтин Данилович 477 0,49
3 Волинко Микола Миколайович 1915 1,97
4 Гавриленко Віктор Олександрович 765 0,79
5 Головачов Анатолій Олександрович 501 0,51
6 Гребенченко Леонід Григорович 1134 1,16
7 Миргородський

Георгій Костянтинович 856 0,88

Виборчий округ № 47

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 47

ЯНКОВСЬКИЙ Микола Андрійович

В.О. 47

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Донецька обл.
Центр – м. Горлівка, Калінінська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 90.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –154505.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 97531 (63,12%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 97383 (63,03%).
Обраний народним депутатом України
Янковський М. А., 43806 (44,98%) голосів.

Народився 12 серпня 1944 року в с.Покотиловому Новоархангельського
району Кiровоградської областi. Має вищу освiту, в 1969 роцi закiнчив
Дніпропетровський хiмiко&технологiчний iнститут iм. Ф. Е.  Дзержинського
за спецiальнiстю технологiя неорганiчних речовин та хiмiчних добрив.
Академiк Академiї економiчних наук.

1961–1969 рр. – учень РУ № 8, слюсар, апаратник Дніпродзержинського
хімічного комбінату, Дніпропетровська область; 1969–1970 рр. – служба у Зброй&
них Силах; 1970–1986 рр. – старший апаратник, начальник дільниці, заступник
начальника цеху, начальник цеху, начальник виробництва, заступник головного
інженера, директор, генеральний директор Днiпродзержинського ВО «Азот»;
1986–1987 рр. – заступник директора Первомайського машинобудiвного заводу;
1987–1998 рр. – на керiвних посадах АТ «Об’єднання «Стирол», президент ВАТ
«Концерн «Стирол», м. Горлiвка. Безпартiйний. Член Комiтету Верховної Ради
України з питань економiчної полiтики, управлiння народним господарством,
власностi та  iнвестицiй. Член депутатської фракцiї Народно&демократичної партiї.
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11 Лисенко Олег Вячеславович 2382 2,47
12 Марченко Валерій Миколайович 1982 2,06
13 Миронов Юрій Андрійович 1471 1,53
14 Недорезов Юрій Євгенович 299 0,31
15 Осауленко Григорій Григорович 1898 1,97
16 Пелюгін Сергій Олександрович 757 0,79
17 Радинський Віктор Іванович 1623 1,69
18 Трембач Володимир Олександрович 1031 1,07
19 Черненко Віталій Григорович 21090 21,91
20 Швагер Володимир Ілліч 449 0,47

1 Баранов Валерій Валентинович 1666 1,73
2 Вандін Юрій Олександрович 16250 16,88
3 Варака Володимир Миколайович 7127 7,41
4 Вишневецький Георгій Васильович 17726 18,42
5 Водолажченко Григорій Іванович 429 0,45
6 Волошинова Світлана Олександрівна 2520 2,62
7 Гребьонкін Сергій Семенович 1060 1,10
8 Жук Юрій Петрович 456 0,47
9 Іваненко Борис Миколайович 1454 1,51
10 Колеснікова Зоя Серафимівна 2442 2,54

Виборчий округ № 48

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 48

ЧЕРНЕНКО Віталій Григорович

Донецька обл.

В.О. 48

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м.Горлівка, Центрально&Міська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 77.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –154449.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 96245 (62,32%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 96245 (62,32%).
Обраний народним депутатом України
Черненко В. Г., 21090 (21,91%) голосів.

Народився 11 лютого 1945 року в м. Дмитрiвка Никифорiвського району
Тамбовської областi. Має вищу освiту, в 1974 роцi закiнчив Донецький
державний медичний iнститут за спецiальнiстю лiкар&лiкувальник.

1963–1964 рр. – машинiст, пiдземний зарядник шахти iм. Рум’янцева,
м. Горлiвка Донецької областi; 1964–1967 рр. – служба у Збройних
Силах; 1967–1968 рр. – пiдземний зарядник шахти iм. Рум’янцева; 1968–
1974 рр. – студент медiнституту; 1974–1975 рр. – лiкар&iнтерн лiкарнi
№ 2, м. Горлiвка; 1975–1992 рр. – лiкар, головний лiкар ртутного комбiнату,
м. Горлiвка; 1994–1998 рр. – головний лiкар лiкарнi № 2, м. Горлiвка
Донецької областi. Народний депутат України 12 скликання.
Безпартiйний. Перший заступник голови Комiтету Верховної Ради
України з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства. Член
депутатської групи «Незалежнi».
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13 Лісний Сергій Михайлович 3534 3,08
14 Малахов Валерій Васильович 790 0,69
15 Мануйленко Ігор Іванович 12431 10,83
16 Нестеренко Віктор Анатолійович 1913 1,67
17 Павлюченко Анатолій Петрович 499 0,43
18 Проценко Валентина Василівна 3964 3,45
19 Сиротюк Роман Павлович 8804 7,67
20 Соколовський

Володимир Павлович 1159 1,01
21 Франчук Володимир Іванович 4740 4,13
22 Чуй Ольга Василівна 2079 1,81
23 Янкович Віталій Іванович 1166 1,02

1 Аксьонов Ігор Вікторович 3471 3,02
2 Бережецький Микола Павлович 958 0,83
3 Вивдюк Сергій Валентинович 548 0,48
4 Висоцький Франц Владиславович 4131 3,60
5 Гарматін Володимир Захарович 2025 1,76
6 Губанов Юрій Миколайович 2486 2,16
7 Демянко Микола Іванович 5424 4,72
8 Древаль Петро Петрович 4016 3,50
9 Дуднік Микола Павлович 2531 2,20
10 Кочерга Віктор Герасимович 24195 21,07
11 Кулєш Валерій Григорович 3358 2,92
12 Лейба Олександр Володимирович 2376 2,07

Виборчий округ № 49

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 49

КОЧЕРГА Віктор Герасимович

В.О. 49

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Донецька обл.
Центр – м. Добропілля.
Загальна кількість виборчих дільниць – 135.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –183450.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 115059 (62,72%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 114827 (62,59%).
Обраний народним депутатом України
Кочерга В. Г., 24195 (21,07%) голосів.

Народився 13 жовтня 1939 року в с. Осниках Черняхiвського району
Житомирської областi. Має вищу освiту, в 1966 роцi закiнчив Харкiвський
юридичний iнститут за спецiальнiстю правознавство.

1954–1964 рр. – учень Успенського ветзоотехнiкуму, Луганська область,
ветфельдшер радгоспу «Артемiвський», ветфельдшер, бригадир радгоспу
«Нижньо&Кринський», Донецька область; 1964–1970 рр. – юрисконсульт, стар&
ший iнженер тресту «Добропiллявугiлля»,  Донецька область; 1970–1991 рр. –
на партійній роботі; 1991–1994 рр. – експерт з правових питань, заступник
комерцiйного директора – начальник вiддiлу Донецького спецiалiзованого
виставочного центру «ЕкспоДонбас», м. Донецьк. Народний депутат України
13 скликання. Член Комунiстичної партiї України. Перший заступник голови
Комiтету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення право&
охоронної дiяльностi та боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю.
Член депутатської фракцiї Комунiстичної партiї України.
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10 Кузін Валерій Іванович 581 0,59
11 Ношкін Ігор Олександрович 337 0,34
12 Павленко Олександр Васильович 1582 1,61
13 Ситнюк Олег Миколайович 3023 3,07
14 Халін Віктор Іванович 391 0,40
15 Черненков Михайло Архипович 3780 3,84
16 Чечетов Михайло Васильович 14433 14,66
17 Швачко Наталія Павлівна 2654 2,70
18 Яковенко Олександр Миколайович 34103 34,64

1 Артюх Сергій Анатолійович 589 0,60
2 Гончаров Віктор Васильович 9334 9,48
3 Деркач Володимир Васильйович 2042 2,07
4 Закіров Геннадій Хаматнурович 765 0,78
5 Запорожець Андрій Вікторович 749 0,76
6 Карпій Віктор Опанасович 467 0,47
7 Кладько Сергій Степанович 402 0,41
8 Клішин Анатолій Петрович 554 0,56
9 Кравцов Олександр Олегович 9501 9,65

Виборчий округ № 50

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 50

ЯКОВЕНКО Олександр Миколайович

Донецька обл.

В.О. 50

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Єнакієве.
Загальна кількість виборчих дільниць – 75.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –159995.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 98671 (61,67%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 98453 (61,54%).
Обраний народним депутатом України
Яковенко О. М., 34103 (34,64%) голоси.

Народився 25 серпня 1952 року в м. Єнакiєве Донецької областi. Має
вищу освiту, в 1980 роцi закiнчив Костромський державний педагогiчний
iнститут  за спецiальнiстю iсторiя i правознавство.

1969–1974 рр. – учень електрика, електрик доменного цеху Єнакiївського
металургiйного заводу,  Донецька область. 1970–1972 рр. – служба у Збройних
Силах; 1974–1977 рр. – пiонервожатий пiонерського табору «Артек», Кримська
область; 1977–1978 рр. – секретар комiтету комсомолу тресту «Ялтакурортбуд»,
Кримська область; 1979–1982 рр. – завiдуючий вiддiлом Єнакiївського фiлiалу
Донецького обласного краєзнавчого музею; 1982–1985 рр. – вiдповiдальний
секретар мiської органiзацiї товариства «Знання», м. Єнакiєве; 1985–1990 рр. –
заступник голови Юнокомунарiвського мiськвиконкому, Донецька область;
1990–1993 рр. – директор МП «Нуклеус», м. Єнакiєве; 1993–1994 рр. – началь&
ник вiддiлу Єнакiївської мiської ради народних депутатiв, Донецька область.
Народний депутат України 13 скликання. Член Комунiстичної партiї України.
Член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Член депутат&
ської фракцiї Комунiстичної партiї України.
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11 Охріменко
Костянтин Олександрович 18922 18,56

12 Самойленко Віталій Степанович 631 0,62
13 Тихий Віталій Миколайович 3285 3,22
14 Тишкевич Георгій Ілліч 1499 1,47
15 Цевмат Віталій Іванович 188 0,18
16 Шабанов Віктор Олександрович 605 0,59
17 Шейченко

Олександр Миколайович 3898 3,82
18 Шутов Михайло Михайлович 1251 1,23

1 Гега Микола Мусійович 217 0,21
2 Глотов Борис Михайлович 453 0,44
3 Гуров Валентин Якович 1804 1,77
4 Константинов Євген Семенович 32825 32,19
5 Ліговська Тетяна Володимирівна 787 0,77
6 Маслов Євген Васильович 5243 5,14
7 Махмудов Олександр Гафарович 15974 15,66
8 Мусєєв Євген Миколайович 370 0,36
9 Нагорний Олександр Олексійович 518 0,51
10 Ноздрачов Валерій Андрійович 4232 4,15

Виборчий округ № 51

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 51

КОНСТАНТИНОВ Євген Семенович

В.О. 51

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Донецька обл.
Центр – м. Костянтинівка.
Загальна кількість виборчих дільниць – 120.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –151767.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 102230 (67,36%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 101973 (67,19%).
Обраний народним депутатом України
Константинов Є. С., 32825 (32,19%) голосів.

Народився 2 травня 1937 року в м. Макiївцi Донецької областi. Має
вищу освiту, в 1970 роцi закiнчив Краматорський iндустрiальний
iнститут за спецiальнiстю технологiя машинобудування, металорiзальнi
верстати та iнструменти. Академiк Академiї iнженерних наук.

1956–1959 рр. – служба у Збройних Силах; 1960–1996 рр. – слюсар&
складальник, старший iнженер, заступник начальника цеху, начальник
цеху, начальник СКБ – головний конструктор, начальник виробництва,
заступник директора, головний iнженер, директор Дружкiвського
машинобудiвного заводу, Донецька область; 1996–1998 рр. – голова
правління ВАТ «Дружкiвський машинобудiвний завод», Донецька
область. Лауреат Державної премії України. Безпартiйний. Член
Комiтету Верховної Ради України з питань паливно&енергетичного
комплексу, ядерної полiтики та ядерної безпеки. Член депутатської
фракцiї «Громада».
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9 Рябуха Геннадій Анатолійович 543 0,51
10 Самойленко Юрій Павлович 11980 11,25
11 Сокольвак Олег Анатолійович 1163 1,09
12 Фальченко Світлана Романівна 2475 2,33
13 Федченко Микола Юхимович 566 0,53
14 Чібісов Юрій Володимирович 16177 15,20
15 Чорний Іван Пилипович 1188 1,12
16 Шеховцов Олексій Дмитрович 29991 28,18
17 Ярмак Микола Леонідович 1363 1,28

1 Афонін Геннадій Матвійович 796 0,75
2 Бірюков Володимир Іванович 722 0,68
3 Євченко Андрій Олександрович 1297 1,22
4 Іванов Євген Іванович 1935 1,82
5 Кононенко

Євген Володимирович 2431 2,28
6 Коршев Ігор Анатолійович 362 0,34
7 Кузнєцов Павло Сергійович 24183 22,72
8 Решевський Петро Іванович 226 0,21

Виборчий округ № 52

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 52

ШЕХОВЦОВ Олексій Дмитрович

Донецька обл.

В.О. 52

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Краматорськ.
Загальна кількість виборчих дільниць – 81.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –168848.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 106671 (63,18%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 106444 (63,04%).
Обраний народним депутатом України
Шеховцов О. Д., 29991 (28,18%) голос.

Народився 10 березня 1957 року в м. Краматорську Донецької областi.
Має вищу освiту, в 1980 роцi закiнчив Харкiвський авiацiйний iнститут
iм. М. Є. Жуковського за спецiальнiстю прикладна математика, у 1996 р. –
Київський державний унiверситет iм. Т. Г. Шевченка за спецiальнiстю
правознавство.

1974–1980 рр. – студент iнституту; 1980–1982 рр. – служба у Збройних
Силах; 1982–1984 рр. – iнженер науково&дослiдного i проектно&техно&
логiчного iнституту машинобудування, контролер електромонтажних робiт
заводу важкого верстатобудування, м. Краматорськ Донецької областi;
1984–1991 рр. – iнженер&конструктор, старший математик, провiдний
iнженер, провiдний конструктор, завiдуючий сектором, провiдний iнженер&
програмiст спецiального проектно&конструкторського та технологiчного
бюро «Енергомашремонт», м. Краматорськ Донецької областi. Народний
депутат України 12 та 13 скликань. Безпартiйний. Член Комiтету
Верховної Ради України з питань бюджету. Член депутатської фракцiї
«Громада».
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11 Мороз Людмила Володимирівна 2524 2,57
12 Ніколов Леонід Степанович 348 0,35
13 Павленко

Микола Миколайович 732 0,75
14 Півень Микола Іванович 6223 6,35
15 Рожнова Людмила Василівна 468 0,48
16 Татаринов Анатолій Арефійович 8154 8,32
17 Цуканов Олег Вікторович 17770 18,13
18 Чернов Юрій Іванович 620 0,63
19 Шевирьов

Володимир Опанасович 960 0,98

1 Ільїн Микола Іванович 8393 8,56
2 Кабанець Віктор Іванович 867 0,88
3 Ковальов Сергій Миколайович 2096 2,14
4 Корольов Георгій Миколайович 686 0,70
5 Кубицький Сергій Олександрович 673 0,69
6 Кулєшов Сергій Миколайович 1674 1,71
7 Куріло Юрій Васильович 530 0,54
8 Лопатіна Наталія Петрівна 1191 1,21
9 Мальцев Олександр Миколайович 2514 2,56
10 Моісеєнко

Володимир Миколайович 25278 25,79

Виборчий округ № 53

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 53

МОIСЕЄНКО Володимир Миколайович

В.О. 53

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Донецька обл.
Центр – м. Макіївка, Гірницька районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 103.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –161320.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 98081 (60,80%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 98030 (60,77%).
Обраний народним депутатом України
Моісеєнко В. М., 25278 (25,79%) голосів.

Народився 24 сiчня 1956 року в м. Донецьку. Має вищу освiту, в 1978 роцi
закiнчив Донецький полiтехнiчний iнститут за спеціальністю автомобілі
і автомобільне господарство.

1976–1977 рр. – слюсар Московського автозаводу iм. Лихачова, авто&
слюсар АТП&09125, м. Київ; 1978–1981 рр. – iнженер Донецького вiддiлення
«ДержавтотрансНДIпроект» , механiк автоколони, секретар комiтету ком&
сомолу АТП&04101, м. Донецьк; 1981–1988 рр. – на комсомольській роботі;
1988–1989 рр. – заступник директора АТП&11415, м. Шахтарськ Донецької
областi; 1989–1991 рр. – на партійній роботі; 1991–1994 рр. – заступник
голови виконкому Гiрняцької районної ради народних депутатiв
м. Макiївки Донецької областi. Народний депутат України 13 скликання.
Член Комунiстичної партiї України. Голова пiдкомiтету Комiтету Верхов&
ної Ради України з питань державного будiвництва, мiсцевого само&
врядування та дiяльностi рад. Член депутатської фракцiї Комунiстичної
партiї України.
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9 Колесников Олег Олександрович 1335 1,32
10 Леонов Олександр Олександрович 1331 1,32
11 Олійник Марія Василівна 1435 1,42
12 Савєнков Юрій Дмитрович 632 0,63
13 Скуратовський Валерій Дем’янович 15802 15,68
14 Трегубов Сергій Михайлович 350 0,35
15 Хонахбєєв Валентин Іванович 1719 1,71
16 Шарапов Вадим Євгенович 721 0,72

1 Білопольський Микола Григорович 3166 3,14
2 Більдіна Людмила Анатоліївна 1271 1,26
3 Бурлаков Павло Миколайович 11129 11,04
4 Власов Володимир Дмитрович 28402 28,17
5 Горбачов Володимир Петрович 2123 2,11
6 Горохов Євген Васильович 4374 4,34
7 Дяченко Петро Миколайович 9569 9,49
8 Іванков Рашид Шаріфович 545 0,54

Виборчий округ № 54

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 54

ВЛАСОВ Володимир Дмитрович

Донецька обл.

В.О. 54

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Макіївка, Центрально&Міська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 105.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –170193.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 100916 (59,30%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 100806 (59,23%).
Обраний народним депутатом України
Власов В. Д., 28402 (28,17%) голоси.

Народився 13 березня 1950 року в м. Макiївцi Донецької областi. Має
вищу освiту, в 1978 роцi закiнчив Харкiвський iнститут iнженерiв комуналь&
ного будiвництва  за спеціальністю економіка та організація будівництва.

1965–1969 рр. – учень будiвельного технiкуму, м.  Макiївка  Донецької областi;
1969 р. – в. о.  змiнного майстра житлово&будiвельного комбiнату, м. Єнакiєве
Донецької областi; 1969–1971 рр. – служба  у Збройних Силах; 1971–1972 рр. –
слюсар житлово&будiвельного комбiнату, м. Макiївка Донецької областi; 1972–
1977 рр. – механiк, слюсар Макiївського мiськхарчоторгу; 1977–1980 рр. –
iнженер, майстер, начальник цеху Макiївського житлово&будiвельного комбiнату;
1980–1982 рр. – майстер БУ «Домнабуд» тресту «Макiївбуд»;  1982–1986 рр. –
учень прохiдника, прохiдник шахтобудiвельного управлiння № 2 тресту
«Макiїввуглебуд», Донецька область; 1986–1987 рр. – майстер&бригадир, май&
стер, слюсар&монтажник, майстер БМУ нафтогазовидобувного управлiння
«Повхнафта» ВО «Башнафта»,  м. Коголим Тюменської областi; 1987–1998 рр. –
заступник начальника дiльницi, прохiдник шахтобудiвельного управлiння № 2
тресту «Макiївшахтобуд»,  м. Макiївка Донецької області. Член Комунiстичної
партiї України. Член Комітету Верховної Ради України з питань екологiчної
полiтики, природокористування та лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катаст&
рофи. Член депутатської фракцiї Комунiстичної партiї України.
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9 Мокеєв Анатолій Михайлович 412 0,32
10 Орлов Андрій Анатолійович 1820 1,40
11 Павлюк Віктор Степанович 287 0,22
12 Печерішний Григорій Іванович 8755 6,73
13 Супруненко Анатолій Григорович 789 0,61
14 Тараш Василь Нестерович 5257 4,04
15 Чигарьов Валерій Васильович 1709 1,31
16 Шинкаренко Анатолій Костянтинович 1027 0,79

1 Авраменко Ігор Вікторович 438 0,34
2 Бороменський Ігор Володимирович 506 0,39
3 Ганжа Микола Миколайович 746 0,57
4 Герасимчук Анатолій Андрійович 1881 1,45
5 Довбуш Сергій Іванович 3154 2,43
6 Колосов Віталій Павлович 21305 16,39
7 Леденьов Микола Миколайович 815 0,63
8 Матвієнков Сергій Анатолійович 70497 54,22

Виборчий округ № 55

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 55

МАТВIЄНКОВ Сергій Анатолійович

В.О. 55

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Донецька обл.
Центр – м. Маріуполь, Жовтнева районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 102.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –190229.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 130473 (68,59%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 130009 (68,34%).
Обраний народним депутатом України
Матвієнков С. А., 70497 (54,22%) голосів.

Народився 16 листопада 1957 року в м. Ждановi Донецької областi.
Має вищу освiту, в 1980 роцi закiнчив Жданівський металургiйний
iнститут  за спеціальністю технологія машинобудування.

1980–1982 рр. – майстер Феодосiйського механiчного заводу,
Кримська область; 1982–1984 рр. – начальник змiни, начальник дiльницi
ремонтно&механiчного цеху № 2 Жданівського металургiйного заводу
iм. Iллiча, Донецька область; 1984–1990 рр. – на партійній роботі; 1990–
1998 рр. – начальник бюро, заступник начальника вiддiлу, заступник
генерального директора Марiупольського металургiйного комбiнату
iм. Iллiча,  Донецька область. Безпартiйний. Голова пiдкомiтету Комiтету
Верховної Ради України з питань промислової полiтики. Член депутат&
ської фракцiї Народно&демократичної партiї.
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12 Морозов Віктор Сільвестрович 642 0,57
13 Назаренко Володимир Васильович 203 0,18
14 Поживанов Михайло Олександрович 26319 23,45
15 Серенко Олександр Микитович 264 0,24
16 Стародубцев

В’ячеслав Костянтинович 572 0,51
17 Сухоруков Віктор Костянтинович 6110 5,44
18 Терещук Василь Васильович 9318 8,30
19 Шаповалов Володимир Іванович 996 0,89
20 Шестаков Віктор Петрович 558 0,50
21 Яковлєв Станіслав Аркадійович 280 0,25

1 Агібалов Валерій Вікторович 1238 1,10
2 Богданович Анастасія Леонідівна 1231 1,10
3 Бойков Вячеслав Григорович 2601 2,32
4 Галас Мирон Іванович 352 0,31
5 Ганжеєв Віктор Олександрович 246 0,22
6 Єфременко Юрій Григорович 226 0,20
7 Кадава Віктор Володимирович 173 0,15
8 Климов Володимир Анатолійович 610 0,54
9 Курпе Геннадій Валентинович 640 0,57
10 Литюк Анатолій Іванович 49274 43,90
11 Мороз Анатолій Михайлович 2147 1,91

Виборчий округ № 56

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 56

ЛИТЮК Анатолій Іванович

Донецька обл.

В.О. 56

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Маріуполь, Орджонікідзевська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 152.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –172647.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 168268 (97,46%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 112240 (65,01%).
Обраний народним депутатом України
Литюк А.І., 49274 (43,90%) голоси.

Народився 2 серпня 1949 року в м. Олександрiї Кiровоградської областi.
Має вищу освiту, в 1976 роцi закiнчив Днiпропетровський iнститут iнженерiв
залiзничного транспорту, у 1994 роцi – Донецький державний унiверситет за
спеціальністю економічне і соціальне планування. Кандидат економiчних наук.

1967–1968 рр. – помiчник машинiста електровоза локомотивного депо
Львiв&Захiд Львiвської залiзницi та моторовагонного депо Фастiв&1
Пiвденно&Захiдної залiзницi; 1968–1970 рр. – служба у Збройних Силах;
1971–1976 рр. – електрослюсар Олександрiйського вантажно&транспорт&
ного управлiння комбiнату «Олександрiявугiлля», Кiровоградська область,
студент iнституту; 1976–1988 рр. – начальник дiльницi, секретар парткому,
заступник генерального директора металургiйного комбiнату «Азовсталь»;
1996–1998 рр. – директор персоналу ВАТ «Металургiйний комбiнат «Азов&
сталь», м. Марiуполь Донецької областi. Безпартiйний. Член Комiтету
Верховної Ради України з питань економiчної полiтики, управлiння народ&
ним господарством, власностi та iнвестицiй. Член депутатської фракції
Народно&демократичної партії.
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9 Марініч Олександр Володимирович 2356 1,99
10 Сайфуллін Володимир Ільгізович 993 0,84
11 Сакулін Сергій Миколайович 2601 2,20
12 Самофалов Геннадій Григорович 4622 3,91
13 Теличко Владислав Іванович 7924 6,70
14 Хлевицький Борис Тимофійович 2386 2,02
15 Чепурко Григорій Васильович 1727 1,46
16 Шкиря Ігор Миколайович 17750 15,02
17 Щербак Анатолій Михайлович 3773 3,19

1 Алещінін Володимир Васильович 1855 1,57
2 Березовський

Володимир Опанасович 7031 5,95
3 Бутенко Сергій Григорович 2666 2,26
4 Губський Леонід Петрович 592 0,50
5 Ключка Анатолій Миколайович 1869 1,58
6 Костюк Михайло Семенович 5999 5,08
7 Кравченко Микола Васильович 35338 29,90
8 Літовченко Людмила Володимірівна 1621 1,37

Виборчий округ № 57

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 57

КРАВЧЕНКО Микола Васильович

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

В.О. 57

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Донецька обл.
Центр – м. Селидове.
Загальна кількість виборчих дільниць – 147.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –178861.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 175332 (98,03%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 118203 (66,09%).
Обраний народним депутатом України
Кравченко М. В., 35338 (29,90%) голосів.

Народився 24 жовтня 1945 року в м. Волноваха Донецької областi.
Має вищу освiту, в 1973 роцi закiнчив Донецький державний унiверситет
за спеціальністю економiка і планування народного господарства.

1964–1965 рр. – служба у Збройних Силах; 1965–1967 рр. – монтер
зв’язку Волноваського вiддiлення Донецької залiзницi; 1967–1980 рр. –
на комсомольській та партійній роботі; 1980–1983 рр. – заступник на&
чальника цеху, секретар парткому Великоанадольського вогнетривкого
заводу, с. Володимирiвка Донецької областi; 1983–1985 рр. – секретар
парткому Докучаївського флюсо&доломiтного комбiнату Донецької
областi; 1985–1987 рр. – на партійній роботі в Донецькій області; 1987–
1998 рр. – заступник голови правлiння, генеральний директор асоцiацiї
«Укрвогнетрив», м. Донецьк. Член Комунiстичної партiї України.
Заступник голови Комiтету Верховної Ради України з питань промисло&
вої полiтики. Член депутатської фракцiї Комунiстичної партiї України.
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7 Кожушко Олександр Михайлович 12574 16,49
8 Лєщинський Олександр Олегович 29403 38,55
9 Лисенко Олексій Юрійович 478 0,63
10 Петренко Анатолій Андрійович 1699 2,23
11 Поживанов Михайло Олександрович 15977 20,95
12 Янковська Людмила Олександрівна 1181 1,55

1 Ампілогов Володимир Федорович 77 0,10
2 Власов Борис Семенович 1532 2,01
3 Гавриленко Станіслав Дмитрович 2648 3,47
4 Голдищук Володимир Михайлович 454 0,60
5 Горобець Олександр Олександрович 3934 5,16
6 Кізерніс Віктор Станіславович 76 0,10

Виборчий  округ № 58

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 58

ЛЄЩИНСЬКИЙ Олександр Олегович

Донецька обл.

В.О. 58

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Слов’янськ.
Загальна кількість виборчих дільниць – 96.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –159935.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 76314 (47,72%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 76273 (47,69%).
Обраний народним депутатом України
Лєщинський О.О., 29403 (38,55%) голоси.

Народився 2 березня 1964 року в м. Днiпропетровську. Має вищу освiту,
в 1989 роцi закiнчив Донецький полiтехнiчний iнститут за спеціальністю
гiрнича електромеханiка.

1982–1984 рр. – служба у Збройних Силах; 1984–1989 рр. – підземний
електрослюсар 4&го шахтопрохідного будуправління тресту «Донецькшахто&
проходка»; 1989–1993 рр. – підприємницька діяльність; 1993–1995 рр. –
директор науково&виробничого підприємства «НВП «Харчові продук&
ти»;1995–1998 рр. – генеральний директор закритого акцiонерного товари&
ства «Украгропродукт». Безпартiйний.
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9 Поляков Сергій Васильович 7981 7,58
10 Сургай Микола Сафонович 10806 10,27
11 Токарев Володимир Михайлович 2487 2,36
12 Толстореброва Ольга Миколаївна 3414 3,24
13 Уніловський

Володимир Макарович 2205 2,10
14 Фомін Валерій Володимирович 1509 1,43
15 Фролов Віктор Валентинович 12626 12,00
16 Шувалов Володимир Васильович 804 0,76

1 Абрамов Федір Михайлович 29896 28,41
2 Білецький Леонід Михайлович 961 0,91
3 Бурего Микола Степанович 2034 1,93
4 Кисельов Євген Григорович 4712 4,48
5 Ликін Володимир Вікторович 1570 1,49
6 Могильний Йосип Гнатович 1387 1,32
7 Мороз Олександр Сергійович 8980 8,53
8 Петровський

Геннадій Володимирович 1026 0,97

Виборчий  округ № 59

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 59

АБРАМОВ Федір Михайлович

В.О. 59

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Донецька обл.
Центр – м. Сніжне.
Загальна кількість виборчих дільниць – 130.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –163587.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 105268 (64,35%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 105235 (64,33%).
Обраний народним депутатом України
Абрамов Ф. М., 29896 (28,41%) голосів.

Народився 7 сiчня 1930 року в с. Стрiлецьке Томарiвського району
Бiлгородської областi. Має вищу освiту, у 1967 роцi закiнчив Харкiвський
державний унiверситет iм. М. Горького за спеціальністю статистика.

1958–1961 рр. – заступник завiдуючого, завідуючий їдальнями №№ 116,
136, 109 Ленiнського тресту їдалень, м. Харкiв; 1961–1962 рр. – навчання у
партшколi , м. Харкiв; 1962 р. – секретар парткому колгоспу iм. Карла Маркса
Зачепилiвського району Харкiвської областi; 1963–1965 рр. – контролер&
приймальник, диспетчер органiзацiї п/с № 231 Харкiвської областi; 1965–
1967 рр. – iнструктор, iнженер&економiст Харкiвської обласної ради
Добровiльного протипожежного товариства; 1967–1968 рр. – молодший
науковий спiвробiтник вiддiлу водного господарства промислових пiдприємств,
м. Харкiв; 1968–1970 рр. – викладач Торезького гiрничого технiкуму, Донецька
область; 1970–1997 рр. – на викладацькій роботі у Донецькому політехнічному
інституті; 1997–1998 рр. – перший секретар Торезького мiськкому Компартiї
України. Член Комунiстичної партiї України. Член Комiтету Верховної Ради
України у справах пенсiонерiв, ветеранiв та iнвалiдiв. Член депутатської фракцiї
Комунiстичної партiї України.
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9 Неткачов Анатолій Костянтинович 2076 2,09
10 Пейгалайнен

Анатолій Володимирович 18191 18,35
11 Перепитайло Олександр Федорович 2297 2,32
12 Русін Валерій Миколайович 3280 3,31
13 Третяков Сергій Володимирович 11422 11,52
14 Шамарін Олександр Миколайович 2372 2,39
15 Шпатар Микола Кирилович 2681 2,71
16 Янковська Людмила Олександрівна 2539 2,56

1 Азюковський Сергій Миколайович 4791 4,83
2 Алікберов Яків Гарольдович 716 0,72
3 Бобровський

Володимир Костянтинович 612 0,62
4 Дермайнер Анатолій Григорович 305 0,31
5 Золотарьова Олена Леонідівна 11891 12,00
6 Зубашець Володимир Антонович 789 0,80
7 Луговський Ілля Олексійович 1743 1,76
8 Мичко Микола Іванович 18529 18,70

Виборчий округ № 60

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 60

МИЧКО Микола Іванович

Донецька обл.

В.О. 60

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Харцизьк.
Загальна кількість виборчих дільниць – 93.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –152837.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 99354 (65,01%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 99109 (64,85%).
Обраний народним депутатом України
Мичко М. І., 18529 (18,70%) голосів.

Народився 17 квiтня 1948 року в с. Денисковичi Новозибківського
району Брянської областi. Має вищу освiту, в 1976 роцi закiнчив
Харкiвський юридичний iнститут за спеціальністю правознавство.
Кандидат юридичних наук, професор.

1967–1969 рр. – служба у Збройних Силах; 1969–1975 рр. – рiзальник
труб Харцизького трубного заводу, Донецька область; 1975–1980 рр. – стар&
ший слiдчий прокуратури, помiчник прокурора, заступник прокурора
м. Харцизька, Донецька область; 1980–1984 рр. – прокурор м. Шахтарська
Донецької областi; 1984–1997 рр. – начальник вiддiлу , заступник прокурора,
перший заступник  прокурора Донецької областi; 1997–1998 рр. – профе&
сор кафедри  права Донецької державної академiї управлiння. Безпартiйний.
Заступник голови Комiтету Верховної Ради України з питань нацiональної
безпеки і оборони. Член депутатської фракцiї «Громада».
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7 Кривенчук Василь Степанович 486 0,40
8 Павленко Анатолій Микитович 1427 1,18
9 Пономаренко Тамара Семенівна 1528 1,26
10 Філіпов Сергій Володимирович 552 0,46
11 Черниченко Людмила Андріївна 1238 1,02
12 Швець Микола Миколайович 890 0,74

1 Бойко Олег Юрійович 4418 3,65
2 Васильєв Геннадій Андрійович 55521 45,93
3 Верескун Світлана Петрівна 896 0,74
4 Дем’яненко Григорій Федорович 2013 1,67
5 Кожушко Олександр Михайлович 35721 29,55
6 Кононенко Ольга Петрівна 1132 0,94

Виборчий округ № 61

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 61

ВАСИЛЬЄВ Геннадій Андрійович

В.О. 61

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Донецька обл.
Центр – м. Мар’їнка.
Загальна кількість виборчих дільниць – 163.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –171151.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 121005 (70,70%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 120887 (70,63%).
Обраний народним депутатом України
Васильєв Г. А., 55521 (45,93%) голос.

Народився 3 жовтня 1953 року в м. Донецьку. Має вищу освiту, в
1976 роцi закiнчив Харкiвський юридичний iнститут за спеціальністю
правознавство. Заслужений юрист України.

1976–1981 рр. – стажист, слiдчий, помiчник прокурора Ленiнського
району м. Донецька; 1981–1984 рр. – прокурор слiдчого управлiння проG
куратури Донецької областi, прокурор Ленiнського району м. Донецька;
1984–1987 рр. – начальник слiдчого управлiння прокуратури Донецької
областi; 1987–1988 рр. – заступник начальника слiдчого управлiння,
начальник вiддiлу загального нагляду Прокуратури УРСР, м. Київ; 1988–
1996 рр. – заступник прокурора, прокурор Донецької області. Народний
депутат України 13 скликання. Безпартiйний. Член Комiтету Верховної
Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
дiяльностi та боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю. Член
депутатської фракцiї НародноGдемократичної партiї.
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9 Мангуш Вячеслав Миколайович 3995 3,74
10 Моргун Олександр Андрійович 18784 17,57
11 Постніков Володимир Омелянович 1933 1,81
12 Сидоренко Микола Якович 2103 1,97
13 Ситнік Геннадій Петрович 620 0,58
14 Чайка Олександр Васильович 1753 1,64
15 Шевченко Микола Максимович 303 0,28
16 Яцко Антон Георгійович 624 0,58

1 Боровков Олександр Миколайович 838 0,78
2 Буцький Анатолій Андрійович 361 0,34
3 Главанчук Валерій Васильович 916 0,86
4 Іванов Валерій Геннадійович 25680 24,02
5 Клочков Анатолій Михайлович 1211 1,13
6 Коновалюк Валерій Ілліч 34039 31,84
7 Кравченко Євген Олександрович 708 0,66
8 Кузьменко Михайло Миколайович 306 0,29

Виборчий округ № 62

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 62

КОНОВАЛЮК Валерій Ілліч

Донецька обл.

В.О. 62

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Волноваха.
Загальна кількість виборчих дільниць – 123.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –153876.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 107038 (69,56%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 106911 (69,48%).
Обраний народним депутатом України
Коновалюк В. І., 34039 (31,84%) голосів.

Народився 31 серпня 1966 року в м. Донецьку. Має вищу освiту, в
1989 роцi закiнчив Московське вище загальновiйськове командне училище
iм. Верховної Ради РРФСР  за спеціальністю командна тактична мотоG
стрілкових військ, у 1993 роцi – Нiмецьку фiнансову академiю за спеціальG
ністю  економіка та організація виробництва. Кандидат економічних наук.

1981–1985 рр. – студент Донецького iндустрiального технiкуму, слюсар
автотранспортного пiдприємства, м. Макiївка Донецької областi; 1985–
1992 рр. – курсант, офiцер Збройних Сил, помiчник вiйськового коменданта,
м. Берлiн; 1992–1993 рр. – студент Нiмецької фiнансової академiї, м. Мюнхен;
1993–1995 рр. – директор АТ«Укренергоресурс», президент ТРК «Вiко»,
м. Донецьк; 1995–1996 рр. – заступник голови Куйбишевського райвиконкому
м. Донецька;  1996–1998 рр. – консультант заступника голови, радник голови,
заступник голови Донецької облдержадмiнiстрацiї. Безпартiйний. Член
Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету.
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7 Недригайло
Валентин Михайлович 10251 8,69

8 Пефтієв Микола Аврамович 12730 10,79
9 Серьожникова Раїса Кузьмівна 2485 2,11
10 Хараджа Савва Петрович 5017 4,25
11 Шпильовий Леонід Вікторович 3539 3,00

1 Бабенко Анатолій Григорович 3438 2,91
2 Богатиренко Анатолій Андрійович 36580 31,01
3 Бутко Сергій Олександрович 2794 2,37
4 Ложечник Юрій Олександрович 1491 1,26
5 Луцик Олександр Олексійович 1198 1,02
6 Моцпан Анатолій Федорович 22003 18,66

Виборчий округ № 63

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 63

БОГАТИРЕНКО Анатолій Андрійович

В.О. 63

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Донецька обл.
Центр – смт Старобешеве.
Загальна кількість виборчих дільниць – 162.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –154791.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 118057 (76,27%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 117946 (76,20%).
Обраний народним депутатом України
Богатиренко А. А., 36580 (31,01%) голосів.

Народився 28 травня 1953 року в м. Донецьку. Має вищу освiту, в
1981 роцi закiнчив Донецький полiтехнiчний iнститут за спеціальністю
електропостачання промислових підприємств і міст.

1971–1972 рр. – електромонтер, електрослюсар Кiровського
пiдприємства «Донбасенерго», Донецька область; 1972–1975 рр. – служба у
Збройних Силах; 1975–1984 рр. – електромонтер, начальник групи
Кiровського пiдприємства електромереж «Донбасенерго», старший iнженер
Нижньовартiвського пiдприємства електромереж «Тюменьенерго»; 1984–
1990 рр. – начальник служби, заступник директора Ур’ївського регiону
Нижньовартiвського пiдприємства електромереж; 1990–1993 рр. – президент
фiрми «Богатырь», м. Лангепас Тюменської областi; 1993–1995 рр. – презиG
дент СП «Корпорацiя РосУкрнафтопродукт», м.  Донецьк; 1995–1998 рр. –
президент СП  «ПромисловоGiнвестицiйна група РосУкр», м. Донецьк.
Безпартiйний. Член Комiтету Верховної Ради України з питань промислової
полiтики. Член депутатської фракцiї НародноGдемократичної партiї.
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15 Куц Григорій Петрович 296 0,23
16 Литвиненко Марат Миколайович 3678 2,85
17 Лудіщев Валентин Валентинович 134 0,10
18 Лясковський Анатолій Іванович 2039 1,58
19 Мозер Георгій Едуардович 1467 1,14
20 Палій Анатолій Романович 763 0,59
21 П’ясківська Лілія Миколаївна 1693 1,31
22 Слабко Георгій Степанович 260 0,20
23 Смаглій Олександр Феодосійович 552 0,43
24 Сугоняко Олександр Анатолійович 3881 3,01
25 Федотова Людмила Леонідівна 1097 0,85
26 Фітісов Микола Тимофійович 797 0,62
27 Хомчук Леонід Михайлович 8690 6,74
28 Швидак Олег Михайлович 579 0,45
29 Яцкевич Володимир Михайлович 14044 10,89

1 Баскакова Зоя Василіївна 3155 2,45
2 Близнюк Валерій Олександрович 676 0,52
3 Васильчук Святослав Карпович 16866 13,08
4 Васьков Костянтин Сергійович 1747 1,35
5 Вєсєлков Рудольф Степанович 1501 1,16
6 Гарбуз Володимир Степанович 948 0,74
7 Дегліс Микола Іванович 2136 1,66
8 Дехтієвський Вячеслав Миколайович 884 0,69
9 Дехтяренко

Олександр Миколайович 5939 4,60
10 Діденко Володимир Миколайович 454 0,35
11 Доманський Анатолій Іванович 16080 12,47
12 Єхануров Юрій Іванович 22396 17,36
13 Золотарьов Євген Костянтинович 271 0,21
14 Крючков Олександр Михайлович 1741 1,35

Виборчий округ № 64

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 64

ЄХАНУРОВ Юрій Іванович

Житомирська обл.

В.О. 64

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Житомир.
Загальна кількість виборчих дільниць – 97.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –189534.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 129359 (68,25%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 128979 (68,05%).
Обраний народним депутатом України
Єхануров Ю. І., 22396 (17,36%) голосів.

Народився 23 серпня 1948 року в с. Белькачах Учурського району
Якутської АРСР. Має вищу освiту, в 1973 роцi закiнчив Київський iнститут
народного господарства iм. Д. Коротченка за спецiальнiстю планування
промисловостi. Кандидат економiчних наук, доцент.

1963–1977 рр. – учень Київського будівельного технікуму, майстер, начальG
ник цеху, головний iнженер, директор заводу залiзобетонних виробiв тресту
«Київмiськбуд» № 4; 1977–1991 рр. – на керiвних посадах у тресті
«Головкиївмiськбуд»; 1991–1994 рр. – завідуючий відділом, заступник голови
Комiсiї  Держдуми України, заступник голови Київської міськдержадміністрації,
заступник Міністра економіки; 1994–1998 рр. – Голова Фонду держмайна,
Міністр економіки України, Голова Держкомiтету України з питань розвитку
пiдприємництва. Нагороджений орденом «Знак Пошани». Член НародноG
демократичної партії. Заступник  голови Комiтету Верховної Ради України з
питань економiчної полiтики, управлiння народним господарством, власностi та
iнвестицiй. Член депутатської фракцiї НародноGдемократичної партiї.

м. Житомир
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8 Семенюк Валентина Петрівна 18509 12,62
9 Сергійчук Володимир Іванович 13754 9,38
10 Сітницький Григорій Павлович 3493 2,38
11 Сухораба Василь Петрович 10511 7,17
12 Тарасюк Віктор Леонідович 2636 1,80
13 Шаповал Анатолій Анатолійович 14285 9,74
14 Ящук Василь Якимович 5187 3,54

1 Василюк Віктор Георгійович 2165 1,48
2 Гапчук Микола Миколайович 6382 4,35
3 Ковалко Михайло Петрович 30981 21,12
4 Коломієць Володимир Іванович 2184 1,49
5 Коляда Володимир Іванович 5792 3,95
6 Медведчук Валентин Наумович 9928 6,77
7 Рись Василь Григорович 2823 1,92

Виборчий округ № 65

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 65

КОВАЛКО Михайло Петрович

В.О. 65

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Житомирська обл.
Центр – м. Бердичів.
Загальна кількість виборчих дільниць – 224.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –185277.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 147120 (79,41%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 146658 (79,16%).
Обраний народним депутатом України
Ковалко М. П., 30981 (21,12%) голос.

Народився 24 вересня 1944 року в с. Лiвчицях Городоцького району
Львiвської областi. Має вищу освiту, в 1972 роцi закiнчив IваноGФранкiвський
iнститут нафти i газу за спецiальнiстю технологiя i комплексна механiзацiя
розробки нафтових i газових родовищ. Кандидат технiчних наук.

1958–1963 рр. – учень Дрогобицького нафтового технікуму, оператор, технiкG
лаборант, технiкGгеолог Шебелинського газопромислового управлiння; 1963–
1966 рр. – служба у Збройних Силах; 1967–1972 рр. – навчання в ІваноG
Франківському інституті нафти і газу; 1972–1977 рр. – iнженер, старший
iнженер, начальник проектноGкошторисного бюро, заступник начальника ШебеG
линського газопромислового управлiння; 1977–1992 рр. – головний інженер,
перший заступник генерального директора, віцеGпрезидент концерну – головG
ний інженер ВО «Укргазпром»; 1992–1994 рр. – голова Державного комiтету
України по нафтi i газу. Заслужений працiвник промисловостi України. НародG
ний депутат України 13 скликання. Член НародноGдемократичної партiї. Голова
Комiтету Верховної Ради України  з  питань паливноGенергетичного комплексу,
ядерної полiтики та ядерної безпеки. Член депутатської фракцiї НародноG
демократичної партiї.
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7 Олійник Сергій Олексійович 4303 3,32
8 Пашинський

Сергій Володимирович 21693 16,75
9 Шага Анатолій Миколайович 5086 3,93
10 Ярошевська Людмила Дмитрівна 1694 1,31
11 Яценко Володимир Михайлович 38867 30,01

1 Бовсунівський Микола Павлович 579 0,45
2 Зайчук Василь Васильович 2856 2,21
3 Зоря Аркадій Євдокимович 13265 10,24
4 Литвинчук Олексій Григорович 1549 1,20
5 Мудрак Анатолій Васильович 583 0,45
6 Олійник Борис Степанович 28143 21,73

Виборчий округ № 66

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 66

ЯЦЕНКО Володимир Михайлович

Житомирська обл.

В.О. 66

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Коростень.
Загальна кількість виборчих дільниць – 271.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –160206.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 129666 (80,94%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 129492 (80,83%).
Обраний народним депутатом України
Яценко В. М., 38867 (30,01%) голосів.

Народився 3 квiтня 1951 року в станицi Кущевськiй Краснодарського
краю. Має вищу освiту, в 1973 роцi закiнчив Ростовський iнститут
сiльськогосподарського машинобудування за спецiальнiстю автоматизацiя
i комплексна механiзацiя машинобудiвної промисловостi.

1973–1980 рр. – майстер, старший інженерGмеханік, інженерGдиспетчер,
начальник планового бюро, начальник цеху заводу «Жовтнева кузня»,
м. Коростень Житомирської областi; 1980–1990 рр. – завiдуючий проG
мисловоGтранспортним вiддiлом, другий секретар Коростенського
мiськкому Компартiї України. Народний депутат України 12 i 13 склиG
кань. Член Комунiстичної партiї України. Член Комiтету Верховної Ради
України з питань екологiчної полiтики, природокористування та
лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи. Член депутатської
фракцiї Комунiстичної партiї України.
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8 Ринка Анатолій Андрійович 5489 3,57
9 Спіженко Юрій Прокопович 73326 47,68
10 Стрільчук Анатолій Павлович 18552 12,06
11 Ходаківський Євген Іванович 725 0,47
12 Чудовський

Валерій Аркадійович 382 0,25
13 Шалухін Віктор Андрійович 7080 4,60

1 Бабич Сергій Олексійович 3338 2,17
2 Горбатюк Микола Дмитрович 4858 3,16
3 Гузь Петро Миколайович 1078 0,70
4 Кравець Володимир Олексійович 7783 5,06
5 Матвієнко Ніна Митрофанівна 13733 8,93
6 Михалюк Василь Петрович 1861 1,21
7 Момотюк Микола Маркович 2016 1,31

Виборчий округ № 67

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 67

В.О. 67

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Житомирська обл.
Центр – м. НовоградGВолинський.
Загальна кількість виборчих дільниць – 278.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –187255.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 153897 (82,19%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 153800 (82,13%).
Обраний народним депутатом України
Спіженко Ю. П., 73326 (47,68%) голосів.

Народився 6 червня 1950 року в с. Побiрка Теплицького району
Вiнницької областi. Має вищу освiту, в 1973 роцi закiнчив Чернiвецький
медичний iнститут за спецiальнiстю лiкарGлiкувальник. Доктор медичних
наук, академiк Академії медичних наук  України.

1974–1980 рр. – лiкарGхiрург, головний лікар Iванопiльської дiльничної
лiкарнi Чуднівського району, головний лікар Олевського району, ЖитоG
мирська область; 1980–1986 рр. – головний лікар обласного лiкувальноG
санаторного управлiння, завiдуючий вiддiлом охорони здоров’я ЖитоG
мирського облвиконкому; 1986–1994 рр. – заступник Мiнiстра, Мiнiстр
охорони здоров’я України. Народний депутат України 13  скликання.
Нагороджений орденом «Знак Пошани» та відзнакою Президента України –
орденом «За заслуги» III ступеня. Безпартiйний. Член Комiтету Верховної
Ради України з питань охорони здоров’я, материнства та  дитинства. Член
депутатської фракцiї Селянської партії України.

СПIЖЕНКО Юрій Прокопович
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11 Костюченко Микола Семенович 544 0,38
12 Кравчук Микола Васильович 2479 1,73
13 Онищенко Іван Григорович 3406 2,38
14 Оніщук Микола Васильович 23692 16,55
15 Панченко Віталій Іванович 385 0,27
16 Піонтківський Іван Миколайович 914 0,64
17 Платонов Сергій Миколайович 1515 1,06
18 Полянчич Михайло Михайлович 10323 7,21
19 Стрільчук Анатолій Павлович 4777 3,34
20 Терентюк Олександр Миколайович 215 0,15
21 Якименко Микола Євгенович 418 0,29

1 Баранівський Олександр Петрович 7852 5,49
2 Бовсунівський Іван Павлович 1572 1,10
3 Данильчук Микола Петрович 644 0,45
4 Довгий Станіслав Олексійович 12931 9,03
5 Єлісеєв Анатолій Петрович 827 0,58
6 Журавський Віталій Станіславович 29204 20,40
7 Збітнєв Юрій Іванович 20301 14,18
8 Знаменський

Андрій Володимирович 792 0,55
9 Іванова Світлана Олексіївна 5987 4,18
10 Комарчук Василь Павлович 3404 2,38

Виборчий округ № 68

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 68

Житомирська обл.

В.О. 68

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Малин.
Загальна кількість виборчих дільниць – 272.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –183235.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 143355 (78,24%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 143145 (78,12%).
Обраний народним депутатом України
Журавський В. С., 29204 (20,40%) голоси.

Народився 8 травня 1955 року в м.ВолодарськGВолинському ЖитоG
мирської областi. Має вищу освiту, в 1980 роцi закiнчив Київський дерG
жавний унiверситет iм. Т. Г. Шевченка за спецiальнiстю журналiстика. КанG
дидат фiлософських наук. Доктор полiтичних наук, професор.

1972–1975 рр. – працює на пiдприємствах  м. ВолодарськGВолинського
Житомирської областi; 1975–1980 рр. – студент Київського державного
університету ім. Т. Г. Шевченка; 1980–1988 рр. – коректор мiжвузiвського
полiграфiчного пiдприємства, кореспондент газети «Машинобудiвник»,
м. Київ; 1988–1991 рр. – старший викладач, доцент кафедри фiлософiї КиївG
ського технологiчного iнституту легкої промисловостi; 1991–1998 рр. –
проректор з наукової роботи УкраїнськоGфiнського iнституту менеджменG
ту i бiзнесу, м. Київ. Голова ХристиянськоGдемократичної партії України.
Перший заступник голови Комiтету Верховної Ради України з питань кульG
тури i духовностi. Член депутатської фракцiї НародноGдемократичної партiї.

ЖУРАВСЬКИЙ Віталій Станіславович
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8 Міняйло Валентин Павлович 12531 8,44
9 Мозгових Людмила Іванівна 4582 3,09
10 Мосійчук Сергій Олександрович 2768 1,86
11 Москальчук Микола Іванович 1095 0,74
12 Развадовський Віктор Йосипович 60741 40,92
13 Ткачук Павло Миколайович 6815 4,59
14 Швидкий Микола Іванович 859 0,58
15 Шевчук Анатолій Федорович 9918 6,68

1 Бернацький Анатолій Олексійович 3364 2,27
2 Близнюк Михайло Михайлович 669 0,45
3 Горбунов Віталій Володимирович 849 0,57
4 Дацюк Василь Лаврентійович 5269 3,55
5 Демчук Петро Павлович 4826 3,25
6 Коломійчук

Олександр Вільямович 1121 0,76
7 Коструба Іван Федорович 16139 10,87

Виборчий округ № 69

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 69

В.О. 69

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Житомирська обл.
Центр – смт Чуднів.
Загальна кількість виборчих дільниць – 275.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –185348.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 150545 (81,22%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 148426 (80,08%).
Обраний народним депутатом України
Развадовський В. Й., 60741 (40,92%) голос.

Народився 3 червня 1959 року в смт Дзержинську Житомирської областi.
Має вищу освiту, у 1989 роцi закiнчив Київський державний унiверситет
iм. Т.  Г.  Шевченка за спецiальнiстю правознавство. Кандидат юридичних наук.

1977–1987 рр. – служба у Збройних Силах; 1987–1996 рр. –
державтоiнспектор, старший інспектор, заступник начальника, начальник
вiддiлу дорожньоGпатрульної служби, заступник начальника Управлiння
ДАI  ГУ  МВС України в м. Києвi; 1996–1998 рр. – заступник начальника,
перший заступник начальника Головного управлiння податкової мiлiцiї
Державної податкової адмiнiстрацiї України. Заслужений юрист України.
Безпартiйний. Заступник голови Комiтету Верховної Ради України з пиG
тань законодавчого забезпечення правоохоронної дiяльностi та боротьби з
органiзованою злочиннiстю i корупцiєю. Член депутатської фракцiї НародноG
демократичної партiї.

РАЗВАДОВСЬКИЙ Віктор Йосипович
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7 Кривцов Олександр Петрович 966 0,82
8 Орос Олександр Михайлович 1479 1,26
9 Піпаш Володимир Васильович 6281 5,33
10 Федака Павло Михайлович 3210 2,73
11 Чорба Петро Петрович 3241 2,75
12 Шуфрич Нестор Іванович 19779 16,80

1 Бараннік Наталія Павлівна 4423 3,76
2 Баранчик Іван Іванович 16688 14,17
3 Бедь Володимир Васильович 9874 8,39
4 Берец Іван Іванович 4348 3,69
5 Бойчук Надія Іванівна 4230 3,59
6 Бурак Микола Ілліч 2028 1,72

Виборчий округ № 70

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 70

Закарпатська обл.

В.О. 70

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Ужгород.
Загальна кількість виборчих дільниць – 152.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –166622.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 118092 (70,87%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 117745 (70,67%).
Обраний народним депутатом України
Шуфрич Н. І., 19779 (16,80%) голосів.

 м. Ужгород

ШУФРИЧ Нестор Іванович

Народився 29 грудня 1966 року в м. Ужгородi. Має вищу освiту,
у 1992 роцi закiнчив Ужгородський державний унiверситет за
спецiальнiстю iсторiя.

1985–1987 рр. – служба у Збройних Силах; 1987–1988 рр. – переG
кладач торговоGпобутового пiдприємства, м. Ужгород; 1989–1998 рр. –
радник кооперативного об’єднання «Ретро», заступник директора,
директор, президент спiльного пiдприємства «ВестGКОНТРЕЙД».
Член СоцiалGдемократичної партiї України (об’єднаної). Член Комiтету
Верховної Ради України з питань економiчної полiтики, управлiння
народним господарством, власностi та iнвестицiй. Член депутатської
фракцiї СоцiалGдемократичної партiї України (об’єднаної).
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6 Куруц Володимир Ілліч 3105 2,50
7 Суркіс Григорій Михайлович 78862 63,42
8 Улинець Василь Георгійович 1820 1,46
9 Хайнас Олександр Васильович 6755 5,43
10 Химинець Василь Васильович 9018 7,25

1 Адам Аладар Євгенович 1878 1,51
2 Грабар Іван Васильович 2613 2,10
3 Ільтьо Марія Антонівна 2541 2,04
4 Коцило Олександр Іванович 1222 0,98
5 Крись Остап Павлович 1040 0,84

Виборчий округ № 71

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 71

В.О. 71

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Закарпатська обл.
Центр – м. Мукачеве.
Загальна кількість виборчих дільниць – 150.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –172655.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 124572 (72,15%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 124340 (72,02%).
Обраний народним депутатом України
Суркіс Г. М., 78862 (63,42%) голоси.

СУРКIС  Григорій Михайлович

Народився 4 вересня 1949 року в м. Одесi. Має вищу освiту, у 1972 роцi
закiнчив Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi за
спецiальнiстю машини i апарати харчового виробництва.

1971–1974 рр. – старший iнженер контори матерiальноGтехнiчного постачання
Головплодвинпрому УРСР; 1974–1988 рр. – майстер Харківського СРБУ № 1,
виконроб, начальник постачання РБУ № 3, заступник начальника тресту «КиївG
житлорембудмонтаж»; 1988–1991 рр. – головний iнженер, начальник управлiнG
ня, заступник начальника виробничого житловоGремонтного об’єднання КиївG
ського мiськвиконкому; 1991–1993 рр. – генеральний директор СП «ДинамоG
Атлантик»; 1993–1998 рр. – президент АТ «Футбольний клуб «ДинамоGКиїв»;
1996–1998 рр. – президент професiйної футбольної лiги України, вiцеGпрезиG
дент Федерацiї футболу України. Нагороджений відзнакою Президента
України – орденами «За заслуги» III та II ступенів. Член СоцiалGдемократичної
партiї України (об’єднаної). Перший заступник голови Комiтету Верховної Ради
України з питань молодiжної полiтики, фiзичної культури i спорту. Член
депутатської фракцiї СоцiалGдемократичної партiї України (об’єднаної).
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9 Ладижець Олесь Володимирович 2516 2,09
10 Маліборська Едіта Юліївна 1214 1,01
11 Моцяк Василь Михайлович 924 0,77
12 Разгулов Валерій Михайлович 616 0,51
13 Рішко Іван Миколайович 1174 0,98
14 Сабо Бейло Тівадорович 2508 2,09
15 Савчур Федір Федорович 3389 2,82
16 Товт Михайло Михайлович 21737 18,09

1 Бізіля Ольга Василівна 2589 2,15
2 Буришин Федір Іванович 7898 6,57
3 Варга Лайош Шамуїлович 3449 2,87
4 Гецко Петро Іванович 2308 1,92
5 Горба Михайло Іванович 4521 3,76
6 Думнич Василь Михайлович 4372 3,64
7 Ковач Микола Миколайович 35170 29,27
8 Кузів Ярослав Михайлович 3091 2,57

Виборчий округ № 72

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 72

Закарпатська обл.

В.О. 72

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Берегове.
Загальна кількість виборчих дільниць – 141.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –182066.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 120717 (66,30%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 120147 (65,99%).
Обраний народним депутатом України
Ковач М. М., 35170 (29,27%) голосів.

КОВАЧ Микола Миколайович

Народився 8 квiтня 1967 року в м. Ужгородi. Має вищу освiту,
у 1991 роцi закiнчив Ужгородський державний унiверситет за
спецiальнiстю iсторiя, в 1994 роцi – науковий унiверситет iм.  Л. Етвеша,
м. Будапешт, за спецiальнiстю полiтологiя.

1985–1987 рр. – служба у Збройних Силах; 1987–1994 рр. – навчанG
ня у вузах; 1996–1998 рр. – голова Товариства угорської культури
Закарпаття. Безпартiйний. Голова пiдкомiтету Комiтету Верховної
Ради України з питань прав людини, нацiональних меншин i
мiжнацiональних вiдносин. Член депутатської групи «Незалежнi».
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1 Буришин Василь Петрович 3335 2,79
2 Гриниха Ігор Григорович 3232 2,71

3 Медведчук
Віктор Володимирович 107671 90,17

Виборчий округ № 73

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 73

В.О. 73

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Закарпатська обл.
Центр – м. Іршава.
Загальна кількість виборчих дільниць – 146.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –166048.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 120930 (72,83%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 119414 (71,92%).
Обраний народним депутатом України
Медведчук В. В., 107671 (90,17%) голос.

МЕДВЕДЧУК Віктор Володимирович

Народився 7 серпня 1954 року у селищі Почет Абанського району КрасG
ноярського краю. Має вищу освiту, в 1978 році закiнчив Київський
державний унiверситет iм. Т. Г. Шевченка за спецiальнiстю правознавство.
Доктор  юридичних наук. Дiйсний членGкореспондент Академiї економiчних
наук. Заслужений юрист України.

1978–1989 рр. – адвокат Київської міської колегії адвокатів; 1989–1991 рр. –
завідуючий юридичною консультацією Шевченківського району
 м. Києва; 1991–1997 рр. – президент Спілки адвокатів України, член КоорG
динаційного комітету з питань боротьби з корупцією та організованою
злочинністю при Президентові України, радник Президента України з
питань податкової політики. Нагороджений вiдзнакою Президента
України – орденами «За заслуги» III та II ступенiв. Народний депутат
України 13 скликання. Член СоцiалGдемократичної партiї України
(об’єднаної). Заступник Голови Верховної Ради України.
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11 Лях Іван Степанович 3277 2,60
12 Маркуш Марія Андріївна 3027 2,40
13 Плиска Михайло Михайлович 2423 1,92
14 Попенко Сергій Григорович 658 0,52
15 Попович Панько Васильович 667 0,53
16 Розман Володимир Афанасійович 4250 3,37
17 Ухаль Арзен Михайлович 3932 3,12
18 Цугорка Василь Іванович 2900 2,30
19 Юрченко

Валерій Володимирович 2468 1,96

1 Андрусяк Ярослав Григорович 1835 1,46
2 Бедь Віктор Васильович 13500 10,70
3 Беля Олександр Йосипович 15660 12,42
4 Борисенко Теодор Ілліч 2950 2,34
5 Буковський Іван Васильович 3646 2,89
6 Грабар Микола Федорович 8990 7,13
7 Джанда Михайло Михайлович 9474 7,51
8 Жердицький Віктор Юстимович 19118 15,16
9 Кузьо Василь Іванович 3986 3,16
10 Куцин Олег Іванович 2957 2,34

Виборчий округ № 74

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 74

ЖЕРДИЦЬКИЙ Віктор Юстимович

Закарпатська обл.

В.О. 74

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Хуст.
Загальна кількість виборчих дільниць – 123.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –195121.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 126600 (64,88%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 126110 (64,63%).
Обраний народним депутатом України
Жердицький В. Ю., 19118 (15,16%) голосів.

Народився 7 грудня 1957 року в м. Луцьку Волинської областi. Має
вищу освiту, в 1979 роцi закiнчив Київський iнститут народного господарG
ства iм. Д. Коротченка за спецiальнiстю фiнанси i кредит.

1979–1981 рр. – служба у Збройних Силах; 1981–1985 рр. – ревiзор,
старший ревiзор, головний ревiзор, заступник начальника вiддiлу Управлiння
держдоходiв Мiнiстерства фiнансiв України, м. Київ; 1985–1988 рр. –
начальник  централiзованої  бухгалтерiї  Управлiння громадського харчування
Київського мiськвиконкому; 1988–1989 рр. – заступник головного бухгалтера,
в.  о. головного  бухгалтера, начальник вiддiлу державного ВО «Укрживмаш»,
начальник  вiддiлу  об’єднання кооперативiв «Ареал», м. Київ; 1989–1998 рр. –
голова правлiння, президент, голова ради акцiонерiв  АТ «Градобанк».
Безпартiйний. Член Комiтету Верховної Ради України з питань економiчної
полiтики, управлiння народним господарством, власностi  та iнвестицiй. Член
депутатської  фракцiї НародноGдемократичної  партiї.
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13 Левадний Михайло Іванович 672 0,61
14 Надєєв Ігор Михайлович 334 0,30
15 Назаренко Сергій Миколайович 5874 5,36
16 Никифоров Леонід Іванович 999 0,91
17 Огаренко Віктор Миколайович 1535 1,40
18 Олійник Олександр Леонтійович 4153 3,79
19 Першаков Сергій Михайлович 2689 2,46
20 Ревуненков Віктор Володимирович 1353 1,24
21 Снігар Іван Олександрович 348 0,32
22 Сотников Олександр Миколайович 19796 18,08
23 Субботін Анатолій Іванович 622 0,57
24 Шумейко Олександр Вікторович 965 0,88

1 Бабурін Олексій Васильович 21705 19,82
2 Білокопитов Борис Семенович 447 0,41
3 Бірюк Олександр Іванович 4949 4,52
4 Бочкарьов Юрій Георгійович 8124 7,42
5 Джаббаров Карахан АтаханGогли 1143 1,04
6 Дружков Георгій Анатолійович 353 0,32
7 Каплій Олег Володимирович 1968 1,80
8 Кошлатий Володимир Петрович 469 0,43
9 Кузенко Володимир Васильович 5833 5,33
10 Кузьменко Сергій Леонідович 6139 5,61
11 Кучерук Катерина Іванівна 4381 4,00
12 Лебединець Микола Григорович 1685 1,54

Виборчий округ № 75

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 75

БАБУРIН Олексій Васильович

В.О. 75

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

м. Запоріжжя
Центр – м. Запоріжжя.
Загальна кількість виборчих дільниць – 93.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –173083.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 109754 (63,41%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 109516 (63,27%).
Обраний народним депутатом України
Бабурін О. В., 21705 (19,82%) голосів.

Народився 11 сiчня 1949 року в смт Вигоничi Брянського району БрянG
ської областi. Має вищу освiту, в 1971 роцi закiнчив Днiпропетровський
хiмiкоGтехнологiчний iнститут за спецiальнiстю технологiя електрохiмiчних
виробництв.

1971–1973 рр. – служба у Збройних Силах; 1973–1996 рр. – майстер,
старший майстер, заступник начальника цеху металопокриття, заступG
ник секретаря парткому, секретар парткому, заступник начальника
управлiння матерiальноGтехнiчного забезпечення, заступник, перший
заступник  комерцiйного директора автомобільного заводу «Комунар»;
1996–1998 рр. – заступник, перший заступник комерцiйного директора,
заступник начальника управління, начальник управління ВАТ «АвтоG
ЗАЗ». Член Комунiстичної партiї України. Член Комiтету Верховної Ради
України у закордонних справах i зв’язках із СНД. Член депутатської
фракцiї Комунiстичної партiї України.
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8 Лукашенко Віталій Миколайович 2131 1,99
9 Огородова Тамара Миколаївна 2167 2,02
10 Потапова Лариса Володимирівна 1303 1,21
11 Світлицький Анатолій Анатолійович 2906 2,71
12 Соболєв Сергій Владиславович 21880 20,40
13 Філатов Павло Євгенович 566 0,53
14 Черленюх Володимир Васильович 1038 0,97

1 Баулін Павло Борисович 22484 20,96
2 Гапоненко Геннадій Іванович 1478 1,38
3 Єрохов Ігор Васильович 2301 2,15
4 Калиняк Михайло Федорович 6770 6,31
5 Кошля Володимир Іванович 4749 4,43
6 Кужель Олександра Володимирівна 19431 18,11
7 Левадний Віктор Іванович 5544 5,17

Виборчий округ № 76

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 76

БАУЛIН Павло Борисович

м. Запоріжжя

В.О. 76

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Запоріжжя, Ленінська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 72.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –166441.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 107568 (64,63%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 107272 (64,45%).
Обраний народним депутатом України
Баулін П. Б., 22484 (20,96%) голоси.

Народився 23 листопада 1948 року в м. Горькому. Має вищу освiту, в
1971 роцi закiнчив Запорiзький машинобудiвний iнститут  iм. В. Я.Чубаря
за спецiальнiстю технологiя машинобудування, металорiзальнi верстати i
iнструменти.

1971–1976  рр. – iнженерGконструктор, iнженер, старший iнженер
бюро соцiального планування, соцiолог вiддiлу органiзацiї управлiння i
наукової організації праці Запорiзького трансформаторного заводу,
м. Запорiжжя; 1976–1990 рр. – старший майстер, викладач, майстер
середнього профтехучилища № 32, методист Будинку культури
металургiв, м. Запорiжжя; 1990–1991 рр. – голова обласного лiтераG
турного об’єднання iм. Гайдабури, м. Запорiжжя; 1991–1998 рр. – коресG
пондент газети «Наш город», м. Запорiжжя. Безпартiйний. Член Комiтету
Верховної Ради України з питань свободи слова та iнформацiї. Член
депутатської фракцiї Комунiстичної партiї України.
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11 Левченко Михайло Павлович 1257 1,23
12 Литвиненко Микола Миколайович 1160 1,14
13 Мурсюкаєв Равіл Емінович 505 0,50
14 Пальчевський Сергій Миколайович 594 0,58
15 Педченко Володимир Олександрович 3342 3,28
16 Погрібняк Микола Анатолійович 2061 2,02
17 Понеділко Віктор Іванович 25810 25,33
18 Савченко Станіслав Георгійович 1147 1,13
19 Фісоченко Лариса Іванівна 4894 4,80
20 Чудновський Семен Олександрович 1394 1,37

1 Андрюшечкін Дмитро Володимирович 5118 5,02
2 Білоус Людмила Миколаївна 1928 1,89
3 Гармашов Георгій Миколайович 6921 6,79
4 Гацько Валерій Петрович 1401 1,38
5 Гащенко Сергій Васильович 2800 2,75
6 Карпенко Валерія Євгеніївна 4244 4,17
7 Кійко Геннадій Васильович 14337 14,07
8 Костенко Євген Георгійович 2915 2,86
9 Крюков Анатолій Федорович 741 0,73
10 Купцов Юрій Анатолійович 4108 4,03

Виборчий округ № 77

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 77

ПОНЕДIЛКО Віктор Іванович

В.О. 77

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

м. Запоріжжя
Центр – м. Запоріжжя, Орджонікідзевська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 83.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –158084.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 102194 (64,65%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 101877 (64,44%).
Обраний народним депутатом України
Понеділко В. І., 25810 (25,33%) голосів.

Народився 22 березня 1949 року в с. Нове Поле Михайлiвського району
Запорiзької областi. Має вищу освiту, в 1971 роцi закiнчив Запорiзький
машинобудiвний iнститут iм. В. Я. Чубаря за спецiальнiстю автомобiлi i
трактори. Кандидат iсторичних наук. Доцент.

1966–1971 рр. – студент, асистент Запорiзького машинобудiвного
iнституту iм. В. Я. Чубаря; 1971–1974 рр. – аспiрант Київського державG
ного унiверситету iм. Т. Г. Шевченка; 1974–1990 рр. – асистент, старший
викладач, доцент кафедри iсторiї, заступник секретаря парткому
Запорiзького машинобудiвного iнституту iм. В. Я.Чубаря; 1990–1991 рр. –
на партійній роботі; 1991–1994 рр. – доцент кафедри iсторiї Запорiзького
машинобудiвного iнституту iм. В. Я.Чубаря. Народний депутат України
13 скликання. Член Комунiстичної партiї України. Член Комiтету
Верховної Ради України з питань свободи слова та iнформацiї. Член
депутатської фракцiї Комунiстичної партiї України.
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Виборчий округ № 78

КУЗНЕЦОВ Олександр Борисович

В.О. 78

м. Запоріжжя

КУЗНЕЦОВ Олександр Борисович

Народився 26 жовтня 1953 року у м. Запорiжжi. Вища освiта, у 1979
роцi закiнчив Московський державний унiверситет iм. М. В. Ломоносова
за спецiальнiстю журналiстика.

1979–1980 рр. – кореспондент газети «Комунiст», м. Серпухов МосG
ковської областi; 1980–1984 рр. – кореспондент, заступник головного реG
дактора редакцiї газети «Комсомолець Запорiжжя»; 1984–1986 рр. – головG
ний редактор телебачення Запорiзького облтелерадiокомiтету; 1987–1990
рр. – на партiйнiй роботi; 1990–1998 рр. – головний редактор
телерадiокомпанiї «Алекс».  До 7 листопада 1998 року був членом Комiтету
Верховної Ради України з питань свободи слова та iнформацiї, членом
депутатської групи «Незалежнi».

10 Никитюк Олександр Павлович 873  0.87
11 Розмазнін Олександр Петрович 1639  1.64
12 Романцов Ігор Анатолійович 1436  1.44
13 Семоненко Василь Миколайович 5879  5.91
14 Скоропадський Олександр Іванович 1037  1.04
15 Судницин Федір Семенович 4300  4.32
16 Тарасова Алла Георгіївна 872  0.87
17 Фролов Валентин Сергійович 2322  2.33
18 Щербина Святослав Вікторович 1573  1.58

1 Анісімов Леонід Олександрович 19041  19.15
2 Ахінько Наталія Юхимівна 1104  1.11
3 Ванат Петро Михайлович 5351  5.38
4 Гопенко Едуард Анатолійович 543  0.54
5 Дорогань Юрій Олександрович 575  0.57
6 Кузнецов Олександр Борисович 30416  30.59
7 Маєв Григорій Володимирович 823  0.82
8 Мещанінов Анатолій Васильович 1390  1.39
9 Нечай Віталій Анатолійович 10741  10.80

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 78

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Запоріжжя, Шевченківська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 72.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі – 156423.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 99589 ( 63,66% ).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 99418 ( 63,55% ).
Обраний народним депутатом України
Кузнецов О. Б., 30416 (30.59%) голосів.
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9 Мамедов Сабір БабаGогли 581 0,46
10 Могилін Геннадій Леонтійович 6165 4,93
11 Пасічний Олег Федорович 992 0,79
12 Резніков Анатолій Антонович 10598 8,48
13 Сенченкова Тетяна Володимирівна 1101 0,88
14 Стельмаченко Микола Федорович 964 0,77
15 Тодоров Євген Семенович 16989 13,60
16 Харченко Сергій Олексійович 27780 22,23
17 Хорішко Віталій Васильович 1670 1,34

1 Арабаджи Володимир Васильович 32579 26,07
2 Богатирєв Віталій Григорович 600 0,48
3 Грицай Михайло Павлович 4467 3,57
4 Домашенко Юрій Миколайович 1913 1,53
5 Дятлов Микола Олександрович 441 0,35
6 Кайда Василь Іванович 1227 0,98
7 Крючіна Віра Дмитрівна 4989 3,99
8 Кузьменко

Олександр Костянтинович 1256 1,01

Виборчий округ № 79

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 79

АРАБАДЖИ Володимир Васильович

В.О. 79

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Запорізька обл.
Центр – м. Бердянськ.
Загальна кількість виборчих дільниць – 146.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –175184.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 125092 (71,41%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 124952 (71,33%).
Обраний народним депутатом України
Арабаджи В. В., 32579 (26,07%) голосів.

Народився 4 квiтня 1950 року в смт Першотравневому ПершотравневоG
го району Донецької областi. Має вищу освiту, в 1983 роцi закiнчив
Херсонський сiльськогосподарський iнститут iм. Цюрупи за спецiальнiстю
зоотехнiя.

1970–1972 рр. – служба у Збройних Силах; 1972–1977 рр. –
завiдуючий фермою, помiчник бригадира колгоспу «Родина»
Першотравневого району Донецької областi; 1977–1998 рр. – зоотехнiк,
головний зоотехнiк колгоспу iм. Iллiча, голова КСП «Нива» БердянсьG
кого району Запорiзької областi. Заслужений працівник сільського госG
подарства України. Член Аграрної партiї України. Член Комiтету ВерховG
ної Ради України з питань соцiальної полiтики та працi. Член депутатсьG
кої фракцiї «Громада».
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11 Морщавка Іван Євгенович 2418 1,96
12 Наумов Анатолій Васильович 8927 7,23
13 Пастух Віталій Саввович 1414 1,14
14 Поливаний Віктор Савович 1172 0,95
15 Ручиця Анатолій Денисович 536 0,43
16 Сафонова Ганна Леонідівна 2388 1,93
17 Сердюк Іван Іванович 12917 10,46
18 Стаценко Микола Миколайович 655 0,53
19 Чичков Валерій Михайлович 19819 16,05
20 Швець Олександр Лукич 1108 0,90

1 Авраменко Едуард Володимирович 8302 6,72
2 Бєльський Вячеслав Іванович 3431 2,78
3 Біряк Василь Олексійович 1195 0,97
4 Бойко Іван Григорович 3560 2,88
5 Вегеря Сергій Миколайович 374 0,30
6 Григор’єв Микола Никифорович 780 0,63
7 Кабанов Віктор Іванович 1353 1,10
8 Кучеренко Олексій Юрійович 36238 29,34
9 Луньов Григорій Олексійович 1072 0,87
10 Маштаков Дмитро Євгенович 2758 2,23

Виборчий округ № 80

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 80

КУЧЕРЕНКО Олексій Юрійович

Запорізька обл.

В.О. 80

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Василівка.
Загальна кількість виборчих дільниць – 158.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –186025.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 123747 (66,52%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 123518 (66,40%).
Обраний народним депутатом України
Кучеренко О. Ю., 36238 (29,34%) голосів.

Народився 3 квiтня 1961 року в м. Вiнницi. Має вищу освiту, в 1983 роцi
закiнчив Київський державний унiверситет iм. Т.Г.Шевченка за
спецiальнiстю прикладна математика.

1980–1983 рр. – оператор ЕОМ науковоGвиробничого об’єднання
«Мiськсистемотехнiка», лаборант вiддiлу формування i термообробки
Київського фiлiалу Всесоюзного науковоGдослiдного iнституту будiвельних
матерiалiв; 1983–1988 рр. – стажистGдослiдник, молодший науковий працiвник
Iнституту кiбернетики АН УРСР,  iнструктор вiддiлу по роботi з науковою
молоддю, голова мiського комп’ютерного клубу «Київ», м. Київ; 1988–
1992 рр. – завiдуючий вiддiлом обчислювальної технiки та iнформатики
Центру науковоGтехнiчної творчостi молодi «Прогрес», генеральний директор
СП «WDC», м. Київ; 1993–1998 рр. – генеральний директор, голова ради
директорiв, голова правлiння АТЗТ «Iнтергаз», м. Київ. Безпартiйний. Член
Комiтету Верховної Ради України з питань паливноGенергетичного комплексу,
ядерної  полiтики та ядерної безпеки.
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9 Мангул Анатолій Ілліч 39935 38,59
10 Морозов Віталій Миколайович 933 0,90
11 Півцаєв Едуард Олексійович 2528 2,44
12 Плахотін Гаррі Васильович 5828 5,63
13 Пономарьов Володимир Васильович 6195 5,99
14 Рульєв Віталій Андрійович 3777 3,65
15 Смирнов Валентин Миколайович 18240 17,63
16 Стеценко Тихон Тихонович 1704 1,65

1 Антоновська Лариса Віталіївна 1953 1,89
2 Бочаров Євген Миколайович 1231 1,19
3 Букреєва Любов Іванівна 2304 2,23
4 Генов Сергій Олександрович 1352 1,31
5 Гудзь Віктор Васильович 948 0,92
6 Єрьомін Віталій Миколайович 1092 1,06
7 Жидкевич Микола Григорович 860 0,83
8 Кушнарьов Артур Сергійович 1549 1,50

Виборчий округ № 81

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 81

МАНГУЛ Анатолій Ілліч

В.О. 81

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Запорізька обл.
Центр – м. Мелітополь.
Загальна кількість виборчих дільниць – 100.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –174037.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 103658 (59,56%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 103481 (59,46%).
Обраний народним депутатом України
Мангул А. І., 39935 (38,59%) голосів.

Народився 24 серпня 1952 року в с. Крутоярiвка БiлгородG
Днiстровського району Одеської областi. Має вищу освiту, в 1983 роцi
закiнчив Мелiтопольську агротехнiчну академiю за спецiальнiстю
механiзацiя сiльськогосподарського виробництва.

1969–1973 рр. – розливник металу Мелітопольського заводу «АвтоG
кольорлит»; 1973–1975 рр. – служба у Збройних Силах; 1975–1990 рр. –
майстер, секретар комітету комсомолу, заступник директора, дирекG
тор Мелітопольського автомоторного технікуму; 1990–1998 рр. –
голова Мелiтопольської мiської ради, мiський голова. Безпартiйний.
Член Комiтету Верховної Ради України з питань промислової полiтики.
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5 Левадний Віктор Іванович 1593 1,99
6 Мороз Анатолій Миколайович 24684 30,88
7 Сергієнко Олександр Іванович 9620 12,03
8 Усенко Павло Георгійович 389 0,49
9 Яворський Антон Миронович 9596 12,00

1 Бондаренко
Олександр Анатолійович 24509 30,66

2 Бондаренко Ольга Антонівна 1772 2,22
3 Горетий Євгеній Андрійович 496 0,62
4 Костенко Олексій Миколайович 767 0,96

Виборчий округ № 82

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 82

Запорізька обл.

В.О. 82

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – смт. Михайлівка.
Загальна кількість виборчих дільниць – 237.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –180378.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 79962 (44,33%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 79935 (44,32%).
Обраний народним депутатом України
Мороз А. М., 24684 (30,88%) голоси.

Народився 30 квiтня 1949 року в с. Кондинському Мiкояновського
району Тюменської областi.  Має  вищу  освiту, у 1978 роцi закiнчив
Запорiзький державний педагогiчний   iнститут за спецiальнiстю iсторiя.

1978–1981 рр. –  учитель Запорізької середньої  школи, директор
Урожайнівської восьмирiчної школи, Токмацький район Запорiзької
областi;  1981–1991 рр.  –  на партiйнiй роботi;  1991–1992 рр. –   дирекG
тор  Токмацької середньої школи  № 6; 1992–1997 рр. –   завiдуючий
Токмацьким районним вiддiлом освіти, заступник голови  ТокмацьG
кого  мiськвиконкому;  1997–1998 рр. –  директор   Токмацького центру
зайнятостi населення.   Член Комунiстичної партiї України.  Член
Комiтету  Верховної Ради України з питань промислової полiтики.
Член  депутатської фракцiї  Комунiстичної партiї України.

МОРОЗ Анатолій Миколайович
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8 Пузан Петро Володимирович 791 0,59
9 Репницький Михайло Миколайович 1184 0,89
10 Таран Микола Васильович 14568 10,93
11 Черленюх Людмила Василівна 2534 1,90
12 Шпакович

Володимир Володимирович 1167 0,88
13 Яворський Антон Миронович 29852 22,41

1 Бакуменко Іван Іванович 16679 12,52
2 Єрмак Анатолій Васильович 39046 29,31
3 Кас’яненко Сергій Анатолійович 2314 1,74
4 Кириченко Валерій Семенович 1886 1,42
5 Кільдюшкін Олег Васильович 3003 2,25
6 Кривенко Григорій Іванович 1829 1,37
7 Музика Петро Олексійович 4613 3,46

Виборчий округ № 83

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 83

ЄРМАК Анатолій Васильович

В.О. 83

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Запорізька обл.
Центр – м. Пологи.
Загальна кількість виборчих дільниць – 177.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –172122.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 133330 (77,46%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 133226 (77,40%).
Обраний народним депутатом України
Єрмак А. В., 39046 (29,31%) голосів.

Народився 5 серпня 1955 року в с. Кiнськi Роздори Пологiвського райоG
ну Запорiзької областi. Має вищу освiту, в 1977 роцi закiнчив МаріупольG
ський металургiйний iнститут за спецiальнiстю устаткування i технологiя
зварювального виробництва.

1977–1978 рр. – iнженерGтехнолог, майстер дослiдноGекспериментального
заводу, м. Малин Житомирської областi; 1979–1980 рр. – оперуповноважений
вiддiлу УКДБ УРСР  у мiстi i на залiзничнiй станцiї Коростень Житомирської
областi; 1982–1983 рр. – оперуповноважений ВолодаськGВолинського райвідG
ділення, оперуповноважений управління УКДБ УРСР по Житомирськiй областi,
м. Житомир; 1983–1994 рр. – оперуповноважений, старший оперуповноважеG
ний управлiння КДБ УРСР, старший уповноважений, помiчник начальника,
заступник начальника вiддiлу по боротьбi з органiзованою злочиннiстю i
корупцiєю СБ України, м. Київ. Народний депутат України 13 скликання.
Безпартiйний. Член Комiтету Верховної Ради України з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної дiяльностi та боротьби з органiзованою
злочиннiстю i корупцiєю. Член депутатської групи «Незалежнi».
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10 Олексюк Олег Миколайович 674 0,57
11 Осадчук Петро Ілліч 2184 1,84
12 Павлик Василь Остапович 5860 4,93
13 Прут Анатолій Петрович 8835 7,44
14 Рожко Микола Михайлович 5406 4,55
15 Ткачук Ірина Григорівна 13903 11,70
16 Ульванська Ярослава Степанівна 3550 2,99
17 Федьків Богдан Михайлович 14947 12,58
18 Шлемко Володимир Теофілович 1254 1,06

1 Бабій Ольга Михайлівна 4622 3,89
2 Вишиванюк Зиновій Михайлович 4547 3,83
3 Галюк Іван Володимирович 900 0,76
4 Гудзик Володимир Васильович 512 0,43
5 Данилейко Олег Тимофійович 1311 1,10
6 Ільків Марія Петрівна 1592 1,34
7 Кіліба Надія Антонівна 1047 0,88
8 Костицький Василь Васильович 28241 23,77
9 Кугутяк Микола Васильович 2142 1,80

Виборчий округ № 84

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 84

КОСТИЦЬКИЙ Василь Васильович

ІваноGФранківська обл.

В.О. 84

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. ІваноGФранківськ.
Загальна кількість виборчих дільниць – 91.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –167703.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 119140 (71,04%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 118808 (70,84%).
Обраний народним депутатом України
Костицький В. В., 28241 (23,77%) голос.

 м. ІваноGФранківськ

Народився 20 червня 1956 року у с. Зарiччi Надвiрнянського району IваноG
Франкiвської областi. Має вищу освiту, в 1978 роцi закiнчив Львiвський дерG
жавний унiверситет iм. I. Франка за спеціальністю правознавство, у 1990 роцi –
Львiвський лiсотехнiчний iнститут за спеціальністю економіка і організація лісовоG
го господарства, у 1991 роцi – Мiжнародну академiю довкiлля (Женева). Кандидат
юридичних наук. Професор, членGкореспондент Академiї правових наук України.

1978–1987 рр. – iнструктор органiзацiйноGiнструкторського вiддiлу, помiчник
заступника голови Львiвського облвиконкому; 1987–1991 рр. – старший виклаG
дач, доцент Львiвського лiсотехнiчного iнституту; 1991–1995 рр. – завiдуючий
кафедрою юридичного факультету Прикарпатського унiверситету iм. Стефаника,
м. IваноGФранкiвськ, заступник Мiнiстра охорони навколишнього природного
середовища України, м. Київ. Народний депутат України 13 скликання. НагоG
роджений відзнакою Президента України – орденом «За заслуги» III ступеня.
Член Партiї ХристиянськоGНародний Союз. Член Комiтету Верховної Ради
України у закордонних справах i зв’язках із СНД. Член депутатської фракцiї
НародноGдемократичної партiї.
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10 Курус Ігор Федорович 1314 0,90
11 Марчак Ігор Романович 1388 0,95
12 Мельник Василь Іванович 5804 3,96
13 Насалик Ігор Степанович 52211 35,60
14 Панькович Ігор Михайлович 399 0,27
15 Сімків Ігор Тарасович 1282 0,87
16 Сушко Роман Васильович 14116 9,63
17 Цапович

Віталій Володимирович 1309 0,89

1 Березовський Володимир Іванович 5088 3,47
2 Гаргат Михайло Ілліч 1784 1,22
3 Гошовський Микола Іванович 25289 17,24
4 Гречаник Василь Петрович 1692 1,15
5 Довгаль Станіслав Григорович 2239 1,53
6 Дутчин Іван Юрійович 1347 0,92
7 Ільків Мирон Іванович 370 0,25
8 Кравців Микола Миколайович 3420 2,33
9 Круцик Роман Миколайович 17736 12,09

Виборчий округ № 85

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 85

НАСАЛИК Ігор Степанович

В.О. 85

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

ІваноGФранківська обл.
Центр – м. Калуш.
Загальна кількість виборчих дільниць – 180.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –172967.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 146799 (84,87%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 146658 (84,79%).
Обраний народним депутатом України
Насалик І. С., 52211 (35,60%) голосів.

Народився 25 листопада 1962 року в м. Олександрiї Кiровоградської областi.
Має вищу освiту, в 1989 роцi закiнчив Львiвський державний унiверситет
iм. I. Франка за спецiальнiстю оптичнi i оптикоGелектроннi системи.

1980–1985 рр. – студент  унiверситету; 1985–1987 рр. – служба у
Збройних Силах; 1987–1988 рр. – водiй Рогатинського АТП 12640; 1988–
1989 рр. – студент   унiверситету; 1989–1992 рр. – провідний спеціаліст
Центру мікроелектроніки м. Ульяновська; 1992–1995 рр. – радник дирекG
тора з економiчних питань МП «Корона», м. Львiв, радник директора
МП «Сапфiр», м. Рогатин; 1995–1998 рр. – президент промисловоG
виробничої корпорацiї «Техноiнвестцентр», президент промисловоG
виробничої корпорацiї «ТехноЦентр», м. Рогатин. Безпартiйний. Голова
пiдкомiтету Комiтету Верховної Ради України з питань паливноG
енергетичного комплексу, ядерної полiтики та ядерної безпеки. Член
депутатської фракцiї НародноGдемократичної партiї.
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12 Машталер Володимир Петрович 5011 3,52
13 Ославський Михайло Іванович 3018 2,12
14 Остап’як Зіновій Михайлович 2430 1,71
15 Плеско Світлана Василівна 910 0,64
16 Пронюк Євген Васильович 4615 3,24
17 Романюк Юрій Дмитрович 8291 5,82
18 Ткачук Василь Михайлович 35178 24,71
19 Ханич Володимир Іванович 1212 0,85
20 Чипига Володимир Михайлович 1524 1,07
21 Шокалюк

Володимир Олексійович 2683 1,88

1 Гнідан Іван Васильович 6210 4,36
2 Григорович Лілія Степанівна 14113 9,91
3 Грицяк Ігор Андрійович 11376 7,99
4 Дмитерко Михайло Васильович 3731 2,62
5 Довганюк Ігор Дмитрович 3623 2,55
6 Івасюк Іван Степанович 3151 2,21
7 Ковалів Олександр Іванович 6706 4,71
8 Ковцуняк Василь Васильович 973 0,68
9 Краузе Сергій Валентинович 369 0,26
10 Лаврук Тарас Петрович 981 0,69
11 Лизанчук Василь Васильович 9479 6,66

Виборчий округ № 86

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 86

ТКАЧУК Василь Михайлович

ІваноGФранківська обл.

В.О. 86

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Коломия.
Загальна кількість виборчих дільниць – 166.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –174845.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 143546 (82,10%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 142348 (81,41%).
Обраний народним депутатом України
Ткачук В.М., 35178 (24,71%) голосів.

Народився 10 грудня 1933 року в с. Королiвка Коломийського району
IваноGФранкiвської областi. Має вищу освiту, в 1970 роцi закiнчив IваноG
Франкiвський iнститут нафти i газу за спецiальнiстю економiка i органiзацiя
нафтової i газової промисловостi.

1950–1952 рр. – учень слюсаря, робітник паровозного депо Коломия
Львiвської залiзницi; 1952–1956 рр. – служба у Збройних Силах; 1956–
1968 рр. – завiдуючий спиртосховищем, механiк, директор Пiдгайчинського
спиртозаводу, Коломийський район IваноGФранкiвської областi; 1968–
1990 рр. – голова колгоспу «Прапор комунізму»; 1990–1992 рр. – голова агроG
фірми «Прут», Коломийський район ІваноGФранківської області;  1992–
1998 рр. – Мiнiстр сiльського господарства i продовольства України, виконавG
чий директор агрофiрми «Прут», Коломийський район IваноGФранкiвської
областi. Заслужений працівник сільського господарства України. Герой СоціаліG
стичної Праці. Нагороджений двома орденами Леніна, орденом Трудового ЧерG
воного Прапора. Безпартiйний. Член Комiтету Верховної Ради України з пиG
тань екологiчної полiтики, природокористування та лiквiдацiї наслiдкiв ЧорноG
бильської катастрофи. Член депутатської фракцiї НародноGдемократичної партiї.
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7 Підручний
Михайло Михайлович 4430 3,00

8 Пунько Богдан Михайлович 1132 0,77
9 Стельмах Борис Миколайович 520 0,35
10 Тітов Володимир Дмитрович 1098 0,74
11 Шкандрій Надія Василівна 2317 1,57

1 Боднар Володимир Степанович 772 0,52
2 Голодюк Борис Борисович 4371 2,96
3 Іваськевич Степан Григорович 1103 0,75
4 Казарін Василь Миколайович 1084 0,74
5 Литвак Олег Михайлович 115118 78,07
6 Панас Дмитро Петрович 3916 2,66

Виборчий округ № 87

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 87

ЛИТВАК Олег Михайлович

В.О. 87

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

ІваноGФранківська обл.
Центр – м. Галич.
Загальна кількість виборчих дільниць – 202.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –168529.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 147592 (87,58%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 147454 (87,49%).
Обраний народним депутатом України
Литвак О. М., 115118 (78,07%) голосів.

Народився 28 серпня 1949 року в с. Олещина Тлумацького району IваноG
Франкiвської областi. Має вищу освiту, в 1974 роцi закiнчив Харкiвський юриG
дичний iнститут за спецiальнiстю правознавство. Кандидат  юридичних  наук.

1966–1968 рр. – токар Калуського хiмiкоGметалургiйного комбiнату, учень
Калуського мiського ПТУ № 18, апаратник збагачувальної фабрики Калуського
виробничого об’єднання «Хлорвiнiл», ІваноGФранківська область; 1968–
1970 рр. – служба у Збройних Силах; 1970–1987 рр. –студент, робота в органах
прокуратури IваноGФранкiвської та Харківської областей; 1987–1992 рр. – роG
бота в структурі Генеральної прокуратури СРСР, м. Москва; 1992–1995 рр. –
начальник слiдчого вiддiлу, перший заступник Генерального прокурора УкраїG
ни,  директор Центру правової реформи Мiнiстерства юстицiї України; 1995–
1996 рр. – перший заступник голови правлiння АКБ «ОлБанк», м. Київ; 1996–
1997 рр. – помiчник Президента України, голова Координацiйного комiтету по
боротьбi з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю при Президентовi України,
директор нацiонального бюро розслiдувань України; 1997–1998 рр. – в. о. ГенеG
рального прокурора України. Заслужений юрист України. Безпартiйний. ЗаступG
ник голови Комiтету Верховної Ради України з питань нацiональної безпеки i
оборони. Член депутатської фракцiї НародноGдемократичної партiї.
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10 Монастирецький Володимир Іванович 6787 4,96
11 Негрич Михайло Дмитрович 4156 3,04
12 Перович Лев Миколайович 9166 6,70
13 Романяк Олег Ярославович 1523 1,11
14 Семків Ігор Богданович 1802 1,32
15 Січко Петро Васильович 14066 10,29
16 Шаповаленко Василь Іванович 2323 1,70
17 Щеглюк Василь Романович 1823 1,33
18 Яковина Микола Михайлович 14379 10,52

1 Андріїшин Олег Богданович 1593 1,17
2 Білик Любавій Павлович 3321 2,43
3 Боброва Любов Юріївна 14115 10,32
4 Данилик Михайло Михайлович 1048 0,77
5 Дирів Ігор Іванович 4589 3,36
6 Дрогомирецький Іван Михайлович 5566 4,07
7 Касіянчук Василь Дмитрович 3822 2,80
8 Кощинець Василь Васильович 28965 21,18
9 Манів Зіновій Олексійович 2246 1,64

Виборчий округ № 88

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 88

КОЩИНЕЦЬ Василь Васильович

ІваноGФранківська обл.

В.О. 88

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м.  Долина.
Загальна кількість виборчих дільниць – 160.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –170330.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 136936 (80,39%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 136731 (80,27%).
Обраний народним депутатом України
Кощинець В. В., 28965 (21,18%) голосів.

Народився 1 лютого 1950 року в с. Розточках Долинського району IваноG
Франкiвської областi. Має вищу освiту, в 1974 роцi закiнчив IваноG
Франкiвський iнститут нафти i газу за спецiальнiстю геологiя та розвiдка
нафтових i газових родовищ.

1967–1970 рр. – помiчник кiномеханiка, завiдуючий клубом с. Розточки
Долинського району; 1970–1975 рр. – помiчник бурильника нафтових та газоG
вих свердловин, лаборантGколектор, iнженер управлiння бурових робiт
«Долинабурнафта», м. Долина IваноGФранкiвської областi; 1975–1976 рр. –
служба у Збройних Силах; 1976–1994 рр. – старший iнженерGтехнолог, начальG
ник змiни, технолог, начальник бурової, буровий майстер, начальник цеху
Долинського управлiння бурових робiт об’єднання «Укрнафта», м. Долина
IваноGФранкiвської областi; 1994–1995 рр. – голова Долинської районної ради
народних депутатiв IваноGФранкiвської областi; 1995–1998 рр. – голова
Долинської райдержадмiнiстрацiї IваноGФранкiвської областi. Член Конгресу
Українських нацiоналiстiв. Член Комiтету Верховної Ради України з питань
паливноGенергетичного комплексу, ядерної полiтики та ядерної безпеки. Член
депутатської групи «Незалежнi».
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10 Семчишин Роман Андрійович 2007 1,46
11 Сливка Іван Васильович 3703 2,69
12 Стецько Ярослава Йосипівна 77727 56,36
13 Терехов

Олександр Олександрович 1171 0,85
14 Триндохір Василь Васильович 2788 2,02
15 Угринюк Володимир Михайлович 498 0,36
16 Чуднов Василь Михайлович 5757 4,17
17 Яворський Олександр Павлович 7858 5,70

1 Березицький Богдан Адамович 2269 1,65
2 Гайванюк Петро Ілліч 549 0,40
3 Івченко Олексій Григорович 14901 10,81
4 Лисак Мирон Іванович 879 0,64
5 Панько Петро Васильович 959 0,70
6 Проданюк Юрій Юрійович 1208 0,88
7 Пушкар Петро Васильович 1407 1,02
8 Радчук Володимир Юхимович 1131 0,82
9 Семанишин Ярослав Васильович 1643 1,19

Виборчий округ № 89

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 89

СТЕЦЬКО Ярослава Йосипівна

В.О. 89

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

ІваноGФранківська обл.
Центр – м. Надвірна.
Загальна кількість виборчих дільниць – 174.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –185739.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 138752 (74,70%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 137902 (74,25%).
Обрана народним депутатом України
Стецько Я. Й., 77727 (56,36%) голосів.

Народилася 14 травня 1920 року в с. Романiвка Теребовлянського райоG
ну Тернопiльської областi. Має вищу освiту, в 1944 роцi закiнчила Львiвський
полiтехнiчний iнститут, у 1952 роцi – Український вiльний унiверситет
(м. Мюнхен) за спецiальнiстю полiтологiя. Магiстр полiтичних наук.

1947–1991 рр. – редактор «АПНGКореспонденс»,  м. Мюнхен.
Народний депутат України 13 скликання. Член Конгресу українських
нацiоналiстiв. Член Комітету Верховної Ради України у закордонних
справах і зв’язках із СНД. Позафракційна.
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14 Пшенік Микола Іванович 4221 3,53
15 Рудковський

Дмитро Олександрович 12961 10,85
16 Семенченко Анатолій Васильович 243 0,20
17 Стуконог Петро Опанасович 542 0,45
18 Сузанський Віктор Григорович 2992 2,50
19 Теплов Сергій Владиславович 5174 4,33
20 Ткаленко Іван Іванович 16708 13,98
21 Тютюнник Іван Федорович 963 0,81
22 Филипова Галина Костянтинівна 520 0,44
23 Хабаров Михайло Олександрович 267 0,22
24 Харута Григорій Григорович 1450 1,21
25 Шалімова Сусанна Миколаївна 3894 3,26

1 Антоненко Сергій Михайлович 1759 1,47
2 Внуков Сергій Олексійович 307 0,26
3 Волощенко Василь Дмитрович 540 0,45
4 Гермашенко Владислав Григорович 235 0,20
5 Голубенко Людмила Олексіївна 8537 7,14
6 Єфименко Костянтин Олексійович 3477 2,91
7 Залізницький Василь Федорович 1354 1,13
8 Карпухін Ярослав Володимирович 874 0,73
9 Кириленко В’ячеслав Анатолійович 13692 11,46
10 Коваленко Олег Іванович 7910 6,62
11 Міщенко Петро Пантелійович 2995 2,51
12 Плешаков Анатолій Васильович 16599 13,89
13 Подсольонов Євгеній Іванович 1701 1,42

Виборчий округ № 90

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 90

ТКАЛЕНКО Іван Іванович

Київська обл.

В.О. 90

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Біла Церква.
Загальна кількість виборчих дільниць – 93.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –182581.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 119642 (65,53%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 119491 (65,45%).
Обраний народним депутатом України
Ткаленко І. І., 16708 (13,98%) голосів.

Народився 17 квiтня 1955 року в с. Фурсах Бiлоцеркiвського району
Київської областi. Має вищу освiту, в 1980 роцi закiнчив Одеський
iнженерноGбудiвельний iнститут за спецiальнiстю промислове та цивiльне
будiвництво.

1970–1973 рр. – слюсар механоскладальних робiт вiйськової частини,
м. Бiла Церква; 1973–1975 рр. – служба у Збройних Силах; 1975–1980 рр. –
студент Одеського iнженерноGбудiвельного iнституту; 1980–1982 рр. – майсG
тер, виконроб Бiлоцеркiвської мiжгосподарської будiвельної органiзацiї; 1982–
1984 рр. – служба у Збройних Силах; 1984–1998 рр. – виконроб, начальник
ремонтноGбудiвельного тресту «Бiлоцеркiвхiмбуд», начальник ремонтноG
будiвельного управлiння № 2, голова правлiння ВАТ «Мiськбуд», м. Бiла ЦеркG
ва Київської областi. Безпартiйний. Голова підкомітету Комiтету Верховної
Ради України з питань будiвництва, транспорту i зв’язку. Член депутатської
фракцiї НародноGдемократичної партiї.
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9 Ситнік Петро Кононович 1703 1,30
10 Табачник Дмитро Володимирович 32763 24,94
11 Франчук Анатолій Миколайович 16635 12,66
12 Ходаківський

Леонід Болеславович 15721 11,97
13 Цибуленко Микола Васильович 3820 2,91
14 Шевченко Віталій Федорович 15560 11,84
15 Шморгун Леонід Григорович 3524 2,68

1 Бебик Валерій Михайлович 2550 1,94
2 Дідок Олексій Олексійович 1913 1,46
3 Іванов Вадим Павлович 928 0,71
4 Карпінський Ярослав Дмитрийович 1139 0,87
5 Козачок Дмитро Олександрович 1956 1,49
6 Пасічник Михайло Георгійович 12288 9,35
7 Сергієнко Сергій Іванович 2359 1,80
8 Ситнік Броніслава Вікентіївна 3809 2,90

Виборчий округ № 91

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 91

ТАБАЧНИК  Дмитро Володимирович

В.О. 91

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Київська обл.
Центр – смт Володарка.
Загальна кількість виборчих дільниць – 193.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –172619.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 131602 (76,24%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 131379 (76,11%).
Обраний народним депутатом України
Табачник Д. В., 32763 (24,94%) голоси.

Народився 26 листопада 1963 року в м. Києвi. Має вищу освiту, в 1986 роцi
закiнчив Київський державний унiверситет iм. Т. Г. Шевченка за спецiальнiстю
iсторiя. Доктор iсторичних наук, професор, членGкореспондент Академiї
правових наук.

1980–1981 рр. – копiювальникGреставратор Центрального державного архiву
кiнофотодокументiв України; 1981–1986 рр. – студент Київського державного
університету ім. Т. Г. Шевченка; 1985–1986 рр. –  кореспондент газети «КиївG
ський унiверситет»; 1986–1990 рр. – аспiрант, молодший науковий спiвробiтник
Iнституту iсторiї АН УРСР; 1990–1992 рр. – завiдуючий вiддiлом Київського
мiськкому ЛКСМ України, старший, головний консультант секретарiату Комiсiї
Верховної Ради України у справах молодi; 1992–1994 рр. – керiвник пресGслужби,
пресGсекретар Кабiнету Мiнiстрiв України, начальник Головного управлiння по
пресi, iнформацiї та зв’язках з громадськiстю при Кабiнетi Мiнiстрiв України,
перший заступник голови Держкомiтету України у справах видавництва,
полiграфiї та книгорозповсюдження; 1994–1996 рр. – Глава Адмiнiстрацiї
Президента України; 1997–1998 рр. – радник Президента України, головний
науковий спiвробiтник Iнституту нацiональних вiдносин i полiтологiї НАН
України.  Безпартiйний. Член Комiтету Верховної Ради України з питань
бюджету. Позафракцiйний.
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6 Кирпатенко Василь Олександрович 413 0,34
7 Мороз Олександр Олександрович 49477 40,47
8 Сівкович Володимир Леонідович 34017 27,83
9 Турчин Генадій Петрович 483 0,40
10 Шеремет Олег Петрович 6177 5,05
11 Яценко Дмитро Петрович 1318 1,08

1 Галка Вадим Михайлович 496 0,41
2 Глей Віра Дмитрівна 1123 0,92
3 Даниленко Анатолій Степанович 19415 15,88
4 Ємельянов

Володимир Олександрович 608 0,50
5 Калашник Петро Савич 444 0,36

Виборчий округ № 92

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 92

МОРОЗ Олександр Олександрович

Київська обл.

В.О. 92

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Миронівка.
Загальна кількість виборчих дільниць – 194.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –156487.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 122415 (78,23%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 122244 (78,12%).
Обраний народним депутатом України
Мороз О. О., 49477 (40,47%) голосів.

Народився 29 лютого 1944 року в с. Буда Таращанського району КиївG
ської областi. Має вищу освiту, в 1965 роцi закiнчив Українську сiльськоG
господарську академiю за спеціальністю механізація сільського господарG
ства, у 1985 році – Вищу партійну школу при ЦК КПУ.

1965 р. – iнженер Ємiльчинського райоб’єднання «Сiльгосптехнiка»,  ЖитоG
мирська область;1965–1966 рр. – служба у Збройних Силах; 1966–1974 рр. –
викладач, завiдуючий вiддiленням Таращанського технiкуму механiзацiї
сiльського господарства та викладач радгоспуGтехнiкуму; 1974–1976 рр. – старший
iнженерGтехнолог, старший виконроб Таращанського райоб’єднання «СiльгоспG
технiка», старший iнженер Київського обласного об’єднання «Сiльгосптехнiка»;
1976–1983 рр. – на партійній роботі; 1983–1990 рр. – на профспілковій та
партійній роботі; 1990–1994 рр. – секретар, заступник голови Комiсiї Верховної
Ради України з питань агропромислового комплексу; 1994–1998 рр. – Голова
Верховної Ради України. Народний депутат України 12, 13 скликань. Голова
Соціалістичної партії України. Голова Комiтету Верховної Ради України з
питань аграрної полiтики та земельних вiдносин. Уповноважений представG
ник депутатської фракцiї  Соцiалiстичної партiї України.
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10 Мариниченко Павло Артемович 2426 1,93
11 Найда Ігор Володимирович 1911 1,52
12 Пеньков Валерій Іванович 914 0,73
13 Пономаренко Олег Миколайович 8505 6,77
14 Пронькін Володимир Леонідович 7949 6,33
15 Сав’ян Костянтин Іванович 3609 2,87
16 Склянкін Юрій Вікторович 1628 1,30
17 Стрілько Валентина Василівна 8806 7,01
18 Щелкунов Володимир Ігоревич 5772 4,60

1 Андрушко Анатолій Миколайович 544 0,43
2 Гончарук Любов Олександрівна 1054 0,84
3 Грисюк Володимир Григорович 2150 1,71
4 Журавський Олег Юзефович 3175 2,53
5 Засуха Тетяна Володимирівна 49205 39,18
6 Кабанець Наталія Олексіївна 731 0,58
7 Ковальчук Леонід Юрійович 3905 3,11
8 Коробенко Іван Гнатович 1220 0,97
9 Логвиненко Сергій Іванович 5543 4,41

Виборчий округ № 93

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 93

ЗАСУХА Тетяна Володимирівна

В.О. 93

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Київська обл.

Народилася 25 квiтня 1964 року в с. Пологах Василькiвського району
Київської областi. Має вищу освiту, в 1986 роцi закiнчила Бiлоцеркiвський
сiльськогосподарський iнститут iм. Погребняка за спецiальнiстю зоотехнiя,
у 1992 роцi – Київський державний педагогiчний iнститут iм. М. ДрагоG
манова за спецiальнiстю бiологiя. Доктор сiльськогосподарських наук,
кандидат бiологiчних наук.

1986–1994 рр. – головний зоотехнiк,голова колгоспу iм. Щорса
Василькiвського району Київської областi; 1994–1998 рр. – голова
правлiння агрофiрми «Свiтанок», с. Ковалiвка Василькiвського райоG
ну Київської областi. Нагороджена відзнакою Президента України –
орденами «За заслуги» III та II ступенів. Член Аграрної партiї України.
Член Комiтету Верховної Ради України з питань аграрної полiтики та
земельних вiдносин. Член депутатської фракцiї НародноGдемократичG
ної партiї.

Центр – м. Васильків, міська рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 165.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –170750.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 126465 (74,06%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 125598 (73,56%).
Обрана народним депутатом України
Засуха Т. В., 49205 (39,18%) голосів.
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11 Касянчук Ростислав Прохорович 582 0,48
12 Косенко Григорій Михайлович 2718 2,25
13 Костинський Григорій Борисович 2159 1,78
14 Кравчук Василь Олексійович 13882 11,47
15 Легкий Валерій Іванович 2366 1,95
16 Міщерська Наталія Андріївна 5638 4,66
17 Орлов Валерій Вікторович 8180 6,76
18 Пікулик Василь Серафимович 5298 4,38
19 Сліпко Володимир Федорович 1586 1,31
20 Удовиченко Володимир Петрович 3564 2,94

1 Базилевський Борис Миколайович 2383 1,97
2 Барабаш Володимир Володимирович 9835 8,12
3 Гажаман Василь Степанович 1230 1,02
4 Грицаєнко Леонід Романович 7559 6,24
5 Грошев Євген Вікторович 736 0,61
6 Дзюбко Петро Олексійович 2527 2,09
7 Євдокимов Валерій Олександрович 2342 1,93
8 Жовтяк Євген Дмитрович 15504 12,81
9 Іванов Юрій Миколайович 10875 8,98
10 Карпенко Володимир Васильович 1668 1,38

Виборчий округ № 94

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 94

ЖОВТЯК Євген Дмитрович

Київська обл.

В.О. 94

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м.Київ, КиєвоGСвятошинська районна  рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 111.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –187650.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 121283 (64,63%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 121063 (64,52%).
Обраний народним депутатом України
Жовтяк Є. Д., 15504 (12,81%) голоси.

Народився 19 березня 1961 року в с. Рудниках Снятинського району IваноG
Франкiвської областi. Має вищу освiту, в 1984 роцi закiнчив Харкiвський
авiацiйний iнститут за спецiальнiстю виробництво лiтальних апаратiв, в
1998 році – Iнститут державного управлiння i самоврядування при Кабiнетi
Мiнiстрiв України за спеціальністю державне управління, навчається на
п’ятому курсi Нацiонального унiверситету iм. Т. Г. Шевченка.

1984–1990 рр. – iнженерGконструктор, майстер машинобудiвного заводу КВО
iм. Артема, м. Вишневе Київської областi;  1990–1992 рр. – начальник вiддiлу
Київського експериментального виробничоGрекламного комбiнату «УкоопторгG
реклама», м. Вишневе Київської областi; 1992–1993 рр. – слухач Iнституту дерG
жавного управлiння i самоврядування, завiдуючий сектором КиєвоGСвятоG
шинської райдержадмiнiстрацiї; 1993–1994 рр. – головний спецiалiст вiддiлу з
питань власностi i пiдприємництва Кабiнету Мiнiстрiв України. Народний
депутат України 13 скликання. Нагороджений відзнакою Президента України –
орденом «За заслуги» III ступеня. Член Народного Руху України. Заступник
голови Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету. Член депутатської
фракцiї Народного Руху України.
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15 Павлов Сергій Дмитрович 573 0,41
16 Пилипенко Віталій Олександрович 2097 1,50
17 Прокопець Володимир Микитович 703 0,50
18 Рогалевський Михайло Францович 422 0,30
19 Рудич Станіслав Миколайович 590 0,42
20 Рябченко Володимир Петрович 1774 1,27
21 Сінько Василь Данилович 8400 6,02
22 Смеречинський

Олександр Всеволодович 1575 1,13
23 Степаненко Микола Леонтійович 4731 3,39
24 Філіпович Анатолій Андрійович 1158 0,83
25 Чайковський Анатолій Степанович 6230 4,46
26 Шклярук

ФрансGФелікс Станіславович 2543 1,82

1 Акімшина Ніна Данилівна 2680 1,92
2 Алмазін Ігор Пантелеймонович 238 0,17
3 Андреєв Юрій Борисович 3179 2,28
4 Андрощук Володимир Іванович 445 0,32
5 Безсмертний Роман Петрович 24618 17,64
6 Братко Віктор Іванович 484 0,35
7 Бригадир Микола Іполітович 850 0,61
8 Кірімов Іван Захарович 25171 18,04
9 Коляда Олександр Федорович 2541 1,82
10 Королюк Володимир Олександрович 1156 0,83
11 Кострома Віталій Олексійович 11765 8,43
12 Кутаф’єв Віталій Вячеславович 1069 0,77
13 Майбоженко Микола Никонович 5549 3,98
14 Мельник Василь Віталійович 7597 5,44

Виборчий округ № 95

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 95

КIРIМОВ Іван Захарович

В.О. 95

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Київська обл.
Центр – смт Іванків.
Загальна кількість виборчих дільниць – 243.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –193002.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 139883 (72,48%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 139562 (72,31%).
Обраний народним депутатом України
Кірімов І.З., 25171 (18,04%) голос.

Народився 21 грудня 1943 року в с. Рижавка Жмеринського району
Вiнницької областi. Має вищу освiту, в 1969 роцi закiнчив Горлiвський
педагогiчний iнститут iноземних мов за спецiальнiстю французька мова.

1961–1963 рр. – студент Київського iнституту iноземних мов; 1963–
1967 рр. – служба у Збройних Силах; 1967–1969 рр. – студент Горлiвського
педагогiчного iнституту iноземних мов,  Донецька область; 1967–1972 рр. –
учитель французької мови,  м. Кадiївка Луганської області; 1972–1992 рр. –
працiвник Іванківської районної газети «Трибуна працi», на партійній
роботі, Київська область; 1992–1994 рр. – голова Iванкiвської селищної ради
народних депутатiв. Заслужений журналiст України. Народний депутат
України 13 скликання. Безпартійний. Голова пiдкомiтету Комiтету ВерховG
ної Ради України з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства. Член
депутатської групи «Незалежнi».
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12 Новіков Олександр Васильович 10889 9,31
13 Остапець Сергій Леонідович 3938 3,37
14 Савін Іван Пилипович 10902 9,32
15 Скибенко Іван Васильович 8305 7,10
16 Хоролець Лариса Іванівна 2895 2,48
17 Черніков Володимир Олександрович 865 0,74
18 Чернюк Володимир Сергійович 450 0,38
19 Шевченко Олесь Євгенович 9785 8,37
20 Шибіко Анатолій Володимирович 1303 1,11
21 Яворівський

Володимир Олександрович 10894 9,32

1 Бабенко Ольга Павлівна 1699 1,45
2 Баклан Сергій Костянтинович 507 0,43
3 Бардин Ярослав Богданович 7079 6,05
4 Гарницький Микола Петрович 375 0,32
5 Дегтяренко Володимир Григорович 5991 5,12
6 Журавель Андрій Вікторович 2759 2,36
7 Іщенко Олексій Максимович 18240 15,60
8 Козленко Борис Опанасович 310 0,27
9 Курикін Сергій Іванович 2002 1,71
10 Леоненко Віктор Іванович 1154 0,99
11 Михайлюк Михайло Васильович 1097 0,94

Виборчий округ № 96

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 96

IЩЕНКО Олексій Максимович

Київська обл.

В.О. 96

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Бровари, міська рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 119.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –170899.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 121076 (70,85%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 116932 (68,42%).
Обраний народним депутатом України
Іщенко О. М., 18240 (15,60%) голосів.

Народився 29 вересня 1951 року в м. Барнаулi Алтайського краю.
Має вищу освiту, в 1978 роцi закiнчив Київський автомобiльноGдорожний
iнститут за спеціальністю будівництво мостів і тунелів, у 1982 роцi – Вищу
партiйну школу при ЦК Компартiї України.

1969–1971 рр. – слюсар  заводу «Торгмаш», м. Бровари Київської областi;
1971–1973 рр. – служба у Збройних Силах; 1973–1980 рр. – iнженерGтехнолог,
заступник начальника цеху, секретар парткому заводу «Торгмаш», м. Бровари
Київської областi; 1980–1988 рр. – на партійній роботі; 1989–1998 рр. – голова
Броварської міської ради народних депутатів, мiський голова м. Бровари КиївG
ської областi. Нагороджений Почесною вiдзнакою Президента України.
Безпартiйний. Член Комiтету Верховної Ради України з питань державного
будiвництва, мiсцевого самоврядування та дiяльностi рад. Член депутатської
фракцiї НародноGдемократичної партiї.



РОЗДІЛ 15. НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ, ОБРАНІ В ОДНОМАНДАТНИХ ВИБОРЧИХ ОКРУГАХ

491

6 Соломатін Віктор Борисович 1294 1,48
7 Соломатін Юрій Петрович 13095 14,99
8 Убірія Вахтангі Шалвович 4870 5,57
9 Хмара Степан Ілліч 9392 10,75
10 Чистаховський Юрій Миколайович 234 0,26

1 Абдуллін Олександр Рафкатович 42645 48,82
2 Грабар Микола Федорович 4001 4,58
3 Жовніренко Павло Григорович 1806 2,06
4 Корнійчук Олександр Костович 316 0,36
5 Солдатенко Григорій Архипович 547 0,62

Виборчий округ № 97

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 97

В.О. 97

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Київська обл.
Центр – м. Бориспіль, міська рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 197.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –191370.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 87380 (45,66%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 87340 (45,63%).
Обраний народним депутатом України
Абдуллін О. Р., 42645 (48,82%) голосів.

АБДУЛЛIН Олександр Рафкатович

Народився 29 червня 1962 року в м. Києвi. Має вищу освiту, в 1989 році
закiнчив Київський державний унiверситет iм. Т. Г. Шевченка за
спецiальнiстю журналiстика.

1979–1981 рр. – токар заводу «Точелектроприлад», м. Київ; 1981–
1983 рр. – служба у Збройних Силах; 1983–1989 рр. – студент Київського
державного університету ім. Т. Г. Шевченка; 1985–1987 рр. – кореспондент
газети «Вісті з України»; 1987–1992 рр. – кореспондент, комерційний диG
ректор газети «Робітнича газета»; 1992–1993 рр. – директор компанії «Інтер
трейд»; 1993–1995 рр. – віцеGпрезидент корпорації «Республіка». 1996–
1998 рр.  – президент акціонерного товариства закритого типу «Інтергаз».
Заслужений журналiст України. Безпартійний. Член Комітету Верховної
Ради України з питань будівництва, транспорту і зв’язку.
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9 Латарцев Олександр Якович 1059 0,80
10 Мігель Василь Йосипович 550 0,42
11 Нікітіна Валентина Володимирівна 1002 0,76
12 Пастух Галина Василівна 2945 2,23
13 Пересунько Сергій Іванович 1383 1,05
14 Садовий Микола Ілліч 29926 22,66
15 Ткач Анатолій Анатолійович 2089 1,58
16 Фундовний Володимир Васильович 1545 1,17
17 Шаров Ігор Федорович 31486 23,84

1 Антоньєва Ганна Петрівна 40843 30,92
2 БiликGМамалат

Віталій Анатолійович 310 0,23
3 Буток Віктор Миколайович 650 0,49
4 Гранатов Олександр Федорович 484 0,37
5 Жаданов Сергій Станіславович 979 0,74
6 Журба Геннадій Іванович 1083 0,82
7 Колесникова Тетяна Василівна 3116 2,36
8 Ласун Сергій Володимирович 672 0,51

Виборчий округ № 98

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 98

АНТОНЬЄВА  Ганна Петрівна

Кіровоградська обл.

В.О. 98

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Кіровоград.
Загальна кількість виборчих дільниць – 117.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –187946.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 132226 (70,35%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 132090 (70,28%).
Обрана народним депутатом України
Антоньєва Г.П., 40843 (30,92%) голоси.

м. Кіровоград

Народилася 29 серпня 1961 року в м. Помiчнiй Добровеличкiвського
району Кiровоградської областi. Має вищу освiту, в 1989 роцi закiнчила
Кiровоградський державний педагогiчний iнститут iм. О. С. Пушкiна за
спеціальністю історія.

1978–1980 рр. – студентка педагогiчного училища, м. Олександрiя
Кiровоградської областi; 1980–1983 рр. – учитель початкових класiв
Iванiвської середньої школи, Новоукраїнський район Кiровоградської областi;
1983–1989 рр. – учитель початкових класiв, учитель географiї восьмирiчної
школи № 7, м. Кiровоград; 1989G1990 рр. – педагогGорганiзатор, старший пеG
дагогGорганiзатор дитячоGюнацького клубу «Палада», на комсомольській роG
боті; 1990–1997 рр. – директор дитячоGюнацького спортивноGоздоровчого
товариства «Юнiор», директор ТОВ «Юнiор», м. Кiровоград; 1997–1998 рр.
– генеральний директор ЗАТ «Любава», м. Кiровоград. Безпартійна. Член
Комiтету Верховної Ради України з питань економiчної полiтики, управлiння
народним господарством, власностi та iнвестицiй. Член депутатської фракцiї
НародноGдемократичної партiї.
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7 Соколенко Тетяна Миколаївна 5553 3,89
8 Спінко Олексій Миколайович 6720 4,71
9 Тимошенко Юлія Володимирівна 54946 38,51
10 Чередник

Костянтин Валентинович 6248 4,38
11 Яценко Юрій Анатолійович 904 0,63

1 Карапалов Юрій Анатолійович 2166 1,52
2 Клюй Василь Семенович 4759 3,34
3 Круценко Василь Якович 35158 24,64
4 Момот Василь Денисович 5742 4,02
5 Ніцой Андрій Анатолійович 5223 3,66
6 Рішняк Микола Олексійович 2041 1,43

Виборчий округ № 99

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 99

ТИМОШЕНКО Юлія Володимирівна

В.О. 99

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Кіровоградська обл.
Центр – м. Новоукраїнка.
Загальна кількість виборчих дільниць – 251.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –179453.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 142764 (79,56%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 142681 (79,51%).
Обрана народним депутатом України
Тимошенко Ю. В., 54946 (38,51%) голосів.

Народилася 27 листопада 1960 року в м. Днiпропетровську. Має вищу
освiту, в 1984 роцi закiнчила Днiпропетровський державний унiверситет
за спеціальністю економіка праці.

1984–1988 рр. – iнженерGекономiст Днiпропетровського машиноG
будiвного заводу iм. В. I. Ленiна; 1989–1991 рр. – комерцiйний дирекG
тор молодiжного центру «Термiнал», м. Днiпропетровськ; 1991–
1995 рр. – генеральний директор корпорацiї «Український бензин»,
м. Днiпропетровськ; 1995–1997 рр. – президент об’єднання «Єдинi
енергетичнi системи України», м. Днiпропетровськ.  Народний депутат
України 13 скликання. Член Всеукраїнського об’єднання «Громада».
Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Член депуG
татської фракції «Громада».
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6 Петренко Микола Іванович 5772 4,64
7 Поплавський Михайло Михайлович 19330 15,55
8 Скляренко Андрій Петрович 10275 8,27
9 Супрун Людмила Павлівна 69285 55,74
10 Тетева Надія Семенівна 7106 5,72
11 Федотов Віктор Васильович 468 0,38

1 Добрянський Ігор Анатолійович 490 0,39
2 Желіба Ігор Володимирович 629 0,51
3 Завалевська

Валентина Олександрівна 3046 2,45
4 Книшов Георгій Ілліч 291 0,23
5 Козинський Анатолій Сергійович 1111 0,89

Виборчий округ № 100

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 100

СУПРУН Людмила Павлівна

Кіровоградська обл.

В.О. 100

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – смт Голованівськ.
Загальна кількість виборчих дільниць – 192.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –156480.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 124401 (79,50%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 124303 (79,44%).
Обрана народним депутатом України
Супрун Л.П., 69285 (55,74%) голосів.

Народилася 7 сiчня 1965 року в м. Запорiжжi. Має вищу освiту, в 1988
роцi закiнчила Київський державний унiверситет iм. Т. Г. Шевченка за
спеціальнісю правознавство.

1988–1989 рр. – старший юрисконсульт радгоспу «Хотівський» КиєвоG
Святошинського району Київської області; 1989–1992 рр. – молодший
науковий спiвробiтник Українського фiлiалу ВНДI сiльськогосподарської
радiологiї; 1992–1993 рр. – провiдний iнженер вiддiлу мiжнародного
права Iнституту держави i права ім. В. М. Корецького АН УРСР; 1993–
1998 рр. – президент асоцiацiї дiлового спiвробiтництва «Iнтерагро».
Безпартiйна. Голова пiдкомiтету Комiтету Верховної Ради України з
питань бюджету. Член депутатської фракцiї НародноGдемократичної
партiї.
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Виборчий округ № 101

9 Поліщук Алла Іванівна 1641  1.15
10 Репало Валерій Михайлович 3856  2.71
11 Рижиков Вадим Степанович 719  0.50
12 Свіріденко Михайло Григорович 871  0.61
13 Семенюк Олександр Васильович 2568  1.80
14 Татаренко Володимир Ілліч 2525  1.77
15 Шаланський

Анатолій Миколайович 29812  20.98

1 Бондар Володимир Станіславович 1891  1.33
2 Бондар Яків Андрійович 1607  1.13
3 Дубіш Олег Зіновійович 7674  5.40
4 Крюков Віктор Васильович 6621  4.66
5 Кухарчук Олег Сергійович 64106  45.12
6 Максимчук Анатолій Давидович 1810  1.27
7 Малолітко Іван Федорович 2589  1.82
8 Павленко Валерій Йосипович 777  0.54

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 101

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

КУХАРЧУК Олег Сергiйович

В.О. 101

Народився 2 травня 1948 року на Сахалiнi. Вища освiта, закiнчив
Київський  державний iнститут фiзичної культури за спецiальнiстю
фiзична культура,  Академiю  працi i  суспiльних вiдносин за
спецiальнiстю економiка. Кандидат полiтичних наук. Пройшов шлях
вiд iнструктораAметодиста хлiбокомбiнату № 3  до начальника головA
ного управлiння мiнiстерства України у справах  молодi та спорту.
У 1992 р. очолив українськоAiталiйське пiдприємство «Iмпекс», з 1994 р. –
начальник  департаменту реалiзацiї газу акцiонерного товариства
«Iнтергаз»; 1995–1998 рр. – перший вiцеAпрезидент, голова правлiння
акцiонерного товариства «Укргаззбут». В рядах полiтичних партiй  не
перебував. До 14 вересня 1998 року був членом Комiтету Верховної
Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
дiяльностi та боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю.

Центр – м. Знам’янка.
Загальна кількість виборчих дільниць – 213.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі – 186357.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 142214 ( 76,31% ).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 142048 ( 76,22% ).
Обраний народним депутатом України
Кухарчук О. С., 64106 (45.12) голосів.

Кіровоградська обл.
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8 Мармазов Євген Васильович 28885 22,05
9 Могилей

Геннадій Терентійович 5348 4,08
10 Пріхно Віктор Якович 686 0,52
11 Ревенко Анатолій Дмитрович 3586 2,74
12 Репіда Віктор Іванович 475 0,36
13 Чабан Віталій Григорович 668 0,51

1 Борідченко Олександр Борисович 664 0,51
2 Бугара Борис Петрович 3134 2,39
3 Дучук Ярослав Олександрович 2932 2,24
4 Дяченко Сергій Іванович 1417 1,08
5 Єдін Олександр Йосипович 68586 52,35
6 Ковальчук Лариса Іванівна 2580 1,97
7 Курило Михайло Васильович 1394 1,06

Виборчий округ № 102

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 102

ЄДIН Олександр Йосипович

Кіровоградська обл.

В.О. 102

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Олександрія.
Загальна кількість виборчих дільниць – 198.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –175768.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 131086 (74,58%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 131010 (74,54%).
Обраний народним депутатом України
Єдін О. Й., 68586 (52,35%) голосів.

Народився 17 травня 1969 року в с. Топiльниця Старосамбiрського
району Львiвської областi. Має вищу освiту, в 1982 роцi закiнчив КиївсьA
кий державний унiверситет iм. Т. Г. Шевченка за спеціальністю романоA
германські мови і література, в 1995 роцi – Вищу банкiвську школу.

1982–1983 рр. – служба у Збройних Силах; 1983–1985 рр. – перекладач,
Республiка Мозамбiк; 1986–1988 рр. – секретар  комiтету комсомолу ПТУ
№ 34, м. Київ; 1988–1991 рр. – iнструктор, завiдуючий сектором КиївськоA
го мiськкому ЛКСМ України; 1992–1993 рр. – директор ТОВ «IнтерAконA
такт», м. Київ; 1993–1998 рр. – президент АТЗТ «IнтерAконтакт», м. Київ.
Безпартiйний. Голова пiдкомiтету Комiтету Верховної Ради України з пиA
тань будiвництва, транспорту i зв’язку. Член депутатської фракцiї НародA
ноAдемократичної партiї.
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9 Карачун Іван Федосійович 10143 10,65
10 Мазур Олена Анатоліївна 8789 9,23
11 Парнєв Сергій Кімович 1613 1,69
12 Свинцицький

Володимир Чеславович 1374 1,44
13 Свірін Олександр Федорович 1985 2,08
14 Титаренко Сергій Анатолійович 3542 3,72
15 Філімоненко Костянтин Вадимович 630 0,66

1 Афанас’єв Віктор Васильович 7439 7,81
2 Бакуменко Віктор Пахомович 904 0,95
3 Беспалов Микола Олексійович 2407 2,53
4 Борзих Олександр Іванович 18618 19,55
5 Герасимов Віктор Михайлович 5343 5,61
6 Данілов Олексій Мячеславович 15638 16,42
7 Зайцева Ірина Павлівна 3406 3,58
8 Карабулін Владислав Борисович 1827 1,92

Виборчий округ № 103

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 103

БОРЗИХ Олександр Іванович

В.О. 103

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Луганська обл.
Центр – м. Луганськ, Артемівська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 74.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –155491.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 95913 (61,68%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 95245 (61,25%).
Обраний народним депутатом України
Борзих О. І., 18618 (19,55%) голосів.

м. Луганськ

Народився 26 травня 1950 року в с. Зорощинському Шахтарського
району Донецької областi. Має вищу освiту, в 1976 роцi закiнчив
Кримський сiльськогосподарський iнститут за спеціальністю плодоA
овочівництво та виноградарство.

1967–1969 рр. – робітник тресту «Шахтарськантрацит», Шахтарський
район Донецької областi; 1969–1971 рр. – служба у Збройних Силах; 1971–
1976 рр. – студент Кримського сiльськогосподарського iнституту; 1976–
1994 рр. – агроном вiддiлення, головний агроном, директор радгоспу
«40Aрiччя Жовтня», Слов’яносербський район Луганської областi. НародA
ний депутат України 13 скликання. Нагороджений орденом Трудового
Червоного Прапора. Безпартiйний. Секретар Комiтету Верховної Ради
України з питань аграрної полiтики та земельних вiдносин. Член депутатA
ської фракцiї НародноAдемократичної партiї.
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12 Петрівний Василь Михайлович 1699 1,80
13 Пилипенко Ольга Миколаївна 2718 2,87
14 Подгорний Сергій Петрович 2365 2,50
15 Рягузов

Олександр Никифорович 768 0,81
16 Степанов Петро Степанович 2080 2,20
17 Тараба Віктор Іванович 5630 5,96
18 Ткаченко Віктор Петрович 2547 2,69
19 Токарєв Анатолій Іванович 778 0,82
20 Хмелевський

Вячеслав Володимирович 662 0,70
21 Шердець Іван Павлович 2532 2,68
22 Юров Юрій Павлович 7317 7,74

1 Антонюк Віктор Миронович 4287 4,53
2 Булгак Леонід Миколайович 423 0,45
3 Велігура Юрій Васильович 2553 2,70
4 Воловик Іван Федорович 833 0,88
5 Дураков Микола Григорович 1402 1,48
6 Євдокимов

Володимир Миколайович 13489 14,27
7 Жарков Олексій Андрійович 987 1,04
8 Каташов Микола Михайлович 1252 1,32
9 Кривобоков

Владислав Анатолійович 7440 7,87
10 Марамзін Федір Андрійович 13875 14,68
11 Паршин Олександр Андрійович 3880 4,10

Виборчий округ № 104

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 104

Луганська обл.

В.О. 104

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Луганськ, Жовтнева районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 66.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –157038.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 94740 (60,33%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 94540 (60,20%).
Обраний народним депутатом України
Марамзін Ф. А., 13875 (14,68%) голосів.

МАРАМЗIН  Федір Андрійович

Народився 16 вересня 1939 року в с. Велика Скаредна Аромашiвського
району Тюменської областi. Має середню спецiальну освiту, у 1972 році
закiнчив Луганський машинобудiвний технiкум за спецiальнiстю обробка
металiв рiзанням.

1959–1961 рр. – завiдуючий сiльським клубом Аромашiвського
райвiддiлу культури; 1961–1998 рр. – слюсар, електромонтер, майстер,
старший iнженер, заступник начальника загону воєнiзованої охорони
холдiнгової компанiї «Луганськтепловоз». Член Комунiстичної партiї
України. Член Комiтету Верховної Ради України з питань Регламенту,
депутатської етики та органiзацiї роботи Верховної Ради України. Член
депутатської фракцiї Комунiстичної партiї України.
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13 Сергеєв Геннадій Костянтинович 516 0,54
14 Стрекотенко

Лариса Олександрівна 1072 1,13
15 Харченко Анатолій Михайлович 2423 2,56
16 Ходневич Володимир Антонович 4070 4,29
17 Хомутов Володимир Миколайович 372 0,39
18 Черняков Володимир Олексійович 1111 1,17
19 Чигвінцев Сергій Юрійович 3521 3,71
20 Чугуєвець Валентина Миколаївна 1855 1,96
21 Шакалов Михайло Павлович 719 0,76
22 Шевельдін Борис Миколайович 5215 5,50
23 Шур Юрій Олександрович 6158 6,50
24 Щедрін Анатолій Гаврилович 548 0,58

1 Вишняк Анатолій Сергійович 1317 1,39
2 Гмиря Сергій Петрович 23752 25,06
3 Дедов Олександр Дмитрович 499 0,53
4 Зуйко Сергій Якович 1276 1,35
5 Кожевіна Наталія Дмитрівна 7653 8,07
6 Кравченко Юрій Анатолійович 15963 16,84
7 Левандовський

Вячеслав Олександрович 228 0,24
8 Лигін Олександр Олександрович 1144 1,21
9 Лисаченко Олексій Іванович 3599 3,80
10 Лисенко Микола Миколайович 1260 1,33
11 Лозицький Флор Йосипович 370 0,39
12 Нікітін Євген Володимирович 582 0,61

Виборчий округ № 105

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 105

ГМИРЯ Сергій Петрович

В.О. 105

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Луганська обл.
Центр – м. Алчевськ.
Загальна кількість виборчих дільниць – 107.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –150613.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 95152 (63,18%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 94783 (62,93%).
Обраний народним депутатом України
Гмиря С. П., 23752 (25,06%) голоси.

Народився 26 сiчня 1954 року в м. Алчевську Луганської областi.
Має вищу освiту, в 1977 роцi закiнчив Донецький державний унiверситет
за спеціальністю історія. Кандидат iсторичних наук, доцент.

1977–1981 рр. – учитель iсторiї середньої школи № 23, м. Комунарськ
Ворошиловградської областi; 1981–1985 рр. – старший лаборант, асистент
Комунарського гiрничоAметалургiйного iнституту; 1985–1988 рр. – аспiрант
Донецького державного унiверситету; 1988–1991 рр. – асистент, старший
викладач кафедри iсторiї Комунарського гiрничоAметалургiйного iнституту,
Луганська область; 1991–1994 рр. – доцент кафедри iсторiї i полiтологiї
Донбаського гiрничоAметалургiйного iнституту, м. Алчевськ Луганської областi.
Народний депутат України 13 скликання. Член Комунiстичної партiї України.
Голова пiдкомiтету Комiтету Верховної Ради України з питань свободи слова
та iнформацiї. Член депутатської фракцiї Комунiстичної партiї України.
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10 Копилов Анатолій Павлович 518 0,43
11 Ляхов Іван Андрійович 1865 1,55
12 Павлов Євген Олександрович 694 0,58
13 Песоцький Микола Федорович 545 0,45
14 Поліщук Віра Дмитрівна 372 0,31
15 Проскурко Віталій Ігорович 1293 1,07
16 Сурков Олексій Захарович 331 0,27
17 Ткалич Валентин Васильович 597 0,50
18 Уланов Валентин Миколайович 9523 7,90
19 Шульга Анатолій Степанович 484 0,40

1 Васильківська
Зінаїда Григоріївна 1174 0,97

2 Волков Євген Сергійович 361 0,30
3 Герасимов Віктор Васильович 420 0,35
4 Грачов Василь Васильович 205 0,17
5 Заливна Лариса Миколаївна 3428 2,84
6 Камєнєва Валентина Іванівна 1144 0,95
7 Кириллов Віктор Дмитрович 18154 15,06
8 Кириченко Вячеслав Михайлович 2481 2,06
9 Коломойцев Валерій Едуардович 67149 55,72

Виборчий округ № 106

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 106

КОЛОМОЙЦЕВ Валерій Едуардович

Луганська обл.

В.О. 106

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Луганськ, Ленінська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 134.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –185221.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 120726 (65,18%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 120505 (65,06%).
Обраний народним депутатом України
Коломойцев В. Е., 67149 (55,72%) голосів.

Народився 28 листопада 1964 року в м.  Луганську. Має вищу освiту,
в 1990 роцi закiнчив Ворошиловградський машинобудiвний iнститут за
спеціальністю металорізальні верстати та інструменти.  Доктор  економiчних
наук, професор.

1983 р. – водiй верстатобудiвного заводу iм. В. I. Ленiна, м. Луганськ;
1983–1985 рр. – студент Московського авiацiйного iнституту
iм. С.  Орджонiкiдзе, м. Москва; 1985–1986 рр. – служба у Збройних
Силах; 1986–1988 рр. – кореспондент газет «Октябрьский гудок»,
«Молодогвардiєць», м.  Луганськ; 1988–1989 рр. – складальник портретiв
комбiнату побутового обслуговування, м. Красний Луч Луганської областi;
1989–1994 р. – заступник директора виробничої фiрми «Полiтiнформ»,
директор вiдеостудiї «Iмпульс», директор науковоAвиробничого
пiдприємства «Енергiя», директор МП «Суверенна Україна», iнженер
Луганського обласного вузла спецзв’язку, директор МП«Спін», м. Луганськ.
Заслужений економiст України. Народний депутат України 13 скликання.
Безпартiйний. Заступник голови Комiтету Верховної Ради України з
питань бюджету. Член депутатської фракцiї Селянської партiї України.
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15 Матюшечкін Василь Іванович 628 0,51
16 Машталер Олександр Миколайович 285 0,23
17 Мірошниченко Геннадій Васильович 463 0,38
18 Мітянін Микола Георгійович 3198 2,61
19 Молдованов

Олександр Винедиктович 992 0,81
20 Напольських Анатолій Дмитрович 8987 7,34
21 Петіна Марія Олександрівна 2017 1,65
22 Петренко Дмитро Дмитрович 32787 26,78
23 Рижиков Микола Мойсійович 2359 1,93
24 Санюк Микола Миколайович 875 0,71
25 Терніков Юрій Миколайович 5201 4,25
26 Токарєв Анатолій Григорович 622 0,51
27 Федоренко Олександр Олексійович 1634 1,33
28 Шматько Микола Гаврилович 615 0,50
29 Щетко Антон Романович 474 0,39

1 Бакуменко Ірина Камеліївна 1422 1,16
2 Банасько Василь Васильович 2469 2,02
3 Батечко Микола Андрійович 512 0,42
4 Борисова Ольга Василівна 2580 2,11
5 Войтенко Леонід Якович 4671 3,81
6 Дмитренко Олексій Іванович 11097 9,06
7 Єрьоменко

Володимир Миколайович 1213 0,99
8 Заскалько Юрій Михайлович 7853 6,41
9 Казаков Юрій Михайлович 1034 0,84
10 Кириченко Людмила Федорівна 12674 10,35
11 Лаврик Сергій Іванович 395 0,32
12 Лазуренко

Олександр Володимирович 1224 1,00
13 Лобанов Павло Веніамінович 480 0,39
14 Макєєв Володимир Григорійович 536 0,44

Виборчий округ № 107

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 107

ПЕТРЕНКО Дмитро Дмитрович

В.О. 107

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Луганська обл.
Центр – м. Красний Луч.
Загальна кількість виборчих дільниць – 131.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –174177.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 122843 (70,53%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 122442 (70,30%).
Обраний народним депутатом України
Петренко Д. Д., 32787 (26,78%) голосів.

Народився 24 травня 1951 року в м. Прокоп’євську Кемеровської
областi. Має вищу освiту, в 1973 роцi закiнчив Комунарський гiрничоA
металургiйний iнститут за спеціальністю технологія і комплексна механіA
зація підземної розробки родовищ корисних копалин.

1973–1975 рр. – служба у Збройних Силах; 1975–1978 рр. – гiрничий
майстер, секретар комiтету комсомолу шахти «Перевальська», м. ПереA
вальськ Луганської областi; 1978–1987 рр. – секретар парткому тресту
«Луганськвугiллябуд», начальник, гiрничий дiльничний маркшейдер
Чорнухінського шахтобудiвельного управлiння, м. Перевальськ ЛугансьA
кої областi; 1987–1991 рр. – на партійній роботі; 1991–1994 рр. – iнженер,
начальник вiддiлу тресту «Луганськвугiллябуд», м. Перевальськ ЛугансьA
кої областi. Народний депутат України 13 скликання. Член Комунiстичної
партiї України. Голова пiдкомiтету Комiтету Верховної Ради України з
питань паливноAенергетичного комплексу, ядерної полiтики та ядерної
безпеки. Член депутатської фракцiї Комунiстичної партiї України.
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8 Овечкін Михайло Іванович 2003 1,61
9 Сінченко Сергій Григорович 24767 19,85
10 Сумарєва Ганна Юріївна 4421 3,54
11 Ткаченко Іван Гордійович 5210 4,18
12 Шамрін Анатолій Миколайович 1196 0,96
13 Шевченко Олександр Олексійович 19357 15,52
14 Шкода Петро Костянтинович 826 0,66

1 Баранник Сергій Григорович 6291 5,04
2 Волков Геннадій Миколайович 2017 1,62
3 Гнєушев Фрідріх Герасимович 8220 6,59
4 Давидов Володимир Васильович 26283 21,07
5 Демченко Геннадій Олексійович 2552 2,05
6 Жадан Олександр Максимович 4035 3,23
7 Лобода Валерій Олексійович 3545 2,84

Виборчий округ № 108

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 108

ДАВИДОВ Володимир Васильович

Луганська обл.

В.О. 108

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Лисичанськ.
Загальна кількість виборчих дільниць – 127.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –180971.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 124859 (68,99%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 124756 (68,94%).
Обраний народним депутатом України
Давидов В. В., 26283 (21,07%) голоси.

Народився 27 сiчня 1947 року в м. Лисичанську Луганської областi. Має
вищу освiту, в 1976 роцi закiнчив Харкiвський полiтехнiчний iнститут за спеціальA
ністю хімічна технологія скла. Академiк Академiї будiвництва України.

1966 р. – робітник склозаводу «Пролетар», м. Лисичанськ ВорошиловA
градської областi; 1966–1968 рр. – служба у Збройних Силах; 1968–
1969 рр. – учень слюсаря склозаводу «Пролетар», м. Лисичанськ ВорошиловA
градської областi; 1969–1976 рр. – слухач пiдготовчого вiддiлення, стуA
дент Харкiвського полiтехнiчного iнституту; 1976–1998 рр. – стажист
начальника змiни, iнженер, технолог, старший технолог,  в. о. заступA
ника начальника цеху, старший iнженер, головний технолог, директор
склозаводу «Пролетар»,  м.  Лисичанськ Луганської областi .
Безпартiйний. Член Комiтету Верховної Ради України з питань
промислової полiтики. Член депутатської фракцiї «Громада».
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12 Рибін Петро Петрович 2593 2,01
13 Рижков Анатолій Іванович 17512 13,59
14 Стронін Валентин Петрович 2446 1,90
15 Суліменко Володимир Георгійович 2030 1,58
16 Тарасов Володимир Васильович 1126 0,87
17 Федаш Микола Миколайович 1833 1,42
18 Фуклєв Віктор Васильович 6600 5,12
19 Хорхордін Єгор Володимирович 6917 5,37
20 Цидибрага Сергій Олександрович 4643 3,60
21 Шевцов Микола Іванович 3411 2,65
22 Шовкопляс Іван Федорович 1788 1,39

1 Баранов Юрій Володимирович 2636 2,05
2 Бойчук Андрій Васильович 1844 1,43
3 Василенко Андрій Андрійович 1031 0,80
4 Горбунова Тетяна Михайлівна 6974 5,41
5 Єськов Валентин Андрійович 30245 23,47
6 Козак Вячеслав Іванович 1261 0,98
7 Конюшков Анатолій Миколайович 1144 0,89
8 Коробкін Олександр Григорович 2109 1,64
9 Прищепов Святослав Матвійович 6763 5,25
10 Пульчев Анатолій Дем’янович 9198 7,14
11 Реверчук Валерій Павлович 685 0,53

Виборчий округ № 109

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 109

ЄСЬКОВ Валентин Андрійович

В.О. 109

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Луганська обл.
Центр – м. Антрацит.
Загальна кількість виборчих дільниць – 132.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –178555.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 129164 (72,34%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 128847 (72,16%).
Обраний народним депутатом України
Єськов В. А., 30245 (23,47%) голосів.

Народився 12 серпня 1948 року в селищi шахти № 7–8 Краснолуцького
району Луганської областi. Має вищу освiту, в 1976 роцi закiнчив ВороA
шиловградський державний педагогiчний iнститут iм. Т. Г. Шевченка за
спецiальнiстю iсторiя i суспiльствознавство.

1965–1967 рр. – учень слюсаря, учень коваля, електрослюсар, робiтник очисA
ного вибою, м. Антрацит Луганської областi; 1967–1969 рр. – служба у ЗбройA
них Силах; 1969–1971 рр. – прохiдник шахти  № 24, крiпильник шахти № 23,
м. Антрацит Луганської областi; 1971–1977 рр. – на комсомольській роботі;
1977–1990 рр. – крiпильник шахти «Партизанська»; 1990–1991 рр. –  на
партійній роботі, м. Антрацит Луганської областi; 1991–1994 рр. –
помiчник директора шахти, директор  санаторiюAпрофiлакторiю ВО
«Антрацит», м. Антрацит Луганської областi. Народний депутат України
13 скликання. Член Комунiстичної партiї України. Член Комiтету Верховної
Ради України з питань паливноAенергетичного комплексу, ядерної полiтики та
ядерної безпеки. Член депутатської фракцiї Комунiстичної партiї України.
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7 Прокопенко
Володимир Афанасійович 1542 1,47

8 Прокоп’єв Микола Федорович 1700 1,62
9 Тимченко Леонід Андрійович 913 0,87
10 Туров Анатолій Петрович 20717 19,72
11 Федоренко Микола Миколайович 4541 4,32
12 Худяков Анатолій Миколайович 720 0,69
13 Цибенко Петро Степанович 26897 25,60

1 Басов Віктор Єгорович 1064 1,01
2 Гетман Микола Григорович 2397 2,28
3 Задков Олександр Іванович 6807 6,48
4 Землянський

Юрій Володимирович 20260 19,28
5 Літвінов Костянтин Геннадійович 6228 5,93
6 Поніжан

Валентина Володимирівна 514 0,49

Виборчий округ № 110

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 110

ЦИБЕНКО Петро Степанович

Луганська обл.

В.О. 110

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Свердловськ.
Загальна кількість виборчих дільниць – 121.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –169360.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 105279 (62,16%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 105076 (62,04%).
Обраний народним депутатом України
Цибенко П. С., 26897 (25,60%) голосів.

Народився 5 червня 1949 року в с. Новоборовицях Свердловського райоA
ну Луганської областi. Має вищу освiту, в 1975 роцi закiнчив Луганський
державний педагогiчний iнститут iм. Т.Г.Шевченка за спецiальнiстю iсторiя
i суспiльствознавство.

1966–1968 рр. – токар Ростовського заводу з ремонту дорожньої технiки;
1968–1970 рр. – служба у Збройних Силах; 1970–1975 рр. – навчався в iнституті;
1975–1978 рр. – учитель iсторiї та суспiльствознавства, секретар комiтету комA
сомолу Новопокровської середньої школи Солонянського району
Днiпропетровської областi; 1978–1982 рр. –на педагогічній роботі, м. СвердA
ловськ Луганської області; 1982–1991 рр. – на партійній роботі; 1991–
1994 рр. – керiвник допризовної пiдготовки Свердловської середньої школи
№ 7 Луганської областi. Народний депутат України 13 скликання. Член
Комунiстичної партiї України. Член Комiтету Верховної Ради України з
питань науки i освiти. Член депутатської фракцiї Комунiстичної партiї
України.
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9 Кириченко Борис Георгійович 417 0,40
10 Кравченко Володимир Олексійович 427 0,41
11 Лєваков Євгеній Анатолійович 1728 1,66
12 Муранов Сергій Володимирович 4395 4,22
13 Негода Григорій Михайлович 249 0,24
14 Попов Владислав Олександрович 945 0,91
15 Потока Олена Іванівна 1183 1,14
16 Терловий Анатолій Миколайович 1248 1,20
17 Хлопов Вячеслав Максимович 245 0,24

1 Артюх Іван Семенович 522 0,50
2 Башкатова Наталія Іванівна 713 0,68
3 Грищенко

Володимир Олександрович 16705 16,04
4 Динейкін Григорій Іванович 24408 23,44
5 Задирака Неллі Акопівна 9371 9,00
6 Іоффе Юлій Якович 34317 32,95
7 Карелін Юрій Леонідович 165 0,16
8 Каріка Ігор Валентинович 595 0,57

Виборчий округ № 111

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 111

IОФФЕ Юлій Якович

В.О. 111

Луганська обл.

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Сєвєродонецьк.
Загальна кількість виборчих дільниць – 73.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –155082.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 104563 (67,42%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 104134 (67,15%).
Обраний народним депутатом України
Іоффе Ю. Я., 34317 (32,95%) голосів.

Народився 10 грудня 1940 року в м. Луганську. Має вищу освiту, в
1964 роцi закiнчив Комунарський гiрничоAметалургiйний iнститут за
спецiальнiстю гiрнича електромеханiка.

1958–1962 рр. – слюсар металургiйного заводу iм. Ворошилова, пiдземний
машинiст, електрослюсар шахти iм.Сталiна, м.Ворошиловград; 1962–1964 рр. –
студент гiрничоAметалургiйного iнституту; 1964–1976 рр. – робота на інженерA
них посадах на шахтах Луганської областi; 1976–1981 рр. – начальник КрасноA
донського шахтоуправління комбінату «Ворошиловградшахтобуд», начальник
шахтопрохiдного управлiння № 2 тресту «Краснодоншахтобуд»,  Луганська
область; 1981–1989 рр. – директор шахти «Гiрська», Луганська область; 1989–
1992 рр. – в. о. генерального директора об’єднання «Стахановвугiлля»,
м. Луганськ; 1992–1993 рр. – ВiцеAпрем’єрAмiнiстр України; 1993–1994 рр. –
радник Посольства України в США, керiвник торговоAекономiчної мiсiї у складi
Посольства України в США. Народний депутат України 13 скликання.
Нагороджений орденом «Знак Пошани», відзнакою Президента України –
орденом «За заслуги» III ступеня. Безпартійний. Член Комiтету Верховної Ради
України з питань науки i освiти.
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13 Макухін Анаталій Григорійович 2352 1,79
14 Марченко Валентина Борисівна 6872 5,23
15 Митарєв Сергій Олексійович 11070 8,43
16 Одинцов Микола Павлович 968 0,74
17 Рачковський

Володимир Олександрович 1214 0,92
18 Степанов Михайло Володимирович 6922 5,27
19 Стройний Олександр Михайлович 10429 7,94
20 Тарновський Павло Северіанович 3597 2,74
21 Терешков Геннадій Михайлович 2616 1,99
22 Удовенко Іван Семенович 6852 5,22
23 Черенков Олександр Павлович 32158 24,50
24 Шведюк Степан Васильович 5240 3,99

1 Акентьєв Олександр Іванович 1550 1,18
2 Галиняк Михайло Атаназович 764 0,58
3 Гераськов Василь Миколайович 997 0,76
4 Драніщев Микола Іванович 2533 1,93
5 Жданов Андрій Миколайович 5624 4,28
6 Животовський Юрій Васильович 2262 1,72
7 Засєдатєлєв Юрій Анатолійович 546 0,42
8 Каташов Ігор Миколайович 1791 1,36
9 Ковтунов Микола Федорович 2837 2,16
10 Коржева Ірина Валеріївна 1354 1,03
11 Кривоногов

Олександр Миколайович 3879 2,95
12 Літвінов Віктор Гаврилович 1063 0,81

Виборчий округ № 112

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 112

ЧЕРЕНКОВ Олександр Павлович

Луганська обл.

В.О. 112

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – смт СтаничноAЛуганське.
Загальна кількість виборчих дільниць – 190.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –167209.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 131426 (78,60%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 131274 (78,51%).
Обраний народним депутатом України
Черенков О. П., 32158 (24,50%) голосів.

Народився 30 вересня 1954 року на хуторi Верхнiй Митякiн
Тарасiвського району Ростовської областi. Має вищу освiту, в 1977 роцi
закiнчив Ворошиловградський сiльськогосподарський iнститут за
спецiальнiстю механiзацiя сiльського господарства.

1977–1978 рр. – iнженер з технiки безпеки колгоспу «Свiточ»
Тарасiвського району Ростовської областi; 1978–1979 рр. – служба у ЗбройA
них Силах; 1980–1983 рр. – старший iнженерAтехнолог Тарасiвського
об’єднання «Сiльгосптехнiка» Ростовської областi, iнженер заводу
«Електроапарат», м. Саратов; 1983–1994 рр. – головний iнженер, голова
колгоспу iм. Дзержинського Новоайдарського району Ворошиловградської
областi. Народний депутат України 13 скликання. Член Комунiстичної
партiї України. Член Комiтету Верховної Ради України з питань фiнансiв i
банкiвської дiяльностi. Член депутатської фракцiї Комунiстичної партiї
України.
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7 Матових Валерій Іванович. 1300 0,91
8 Підтинна Людмила Миколаївна 6339 4,42
9 Семистяга Володимир Федорович 4290 2,99
10 Стешенко

Олександр Миколайович 26661 18,60
11 Харламова Галина Володимирівна 3963 2,76

1 Астапов Вячеслав Степанович 5966 4,16
2 Галицький Олександр Іванович 2048 1,43
3 Донченко Юрій Григорович 50186 35,01
4 Доренський Едуард Григорович 5563 3,88
5 Ковальов Валерій Михайлович 1598 1,11
6 Коротенко Степан Іванович 3705 2,58

Виборчий округ № 113

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 113

ДОНЧЕНКО Юрій Григорович

Луганська обл.

В. О. 113

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Сватове.
Загальна кількість виборчих дільниць – 208.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –181390.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 145178 (80,04%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 143328 (79,02%).
Обраний народним депутатом України
 Донченко Ю. Г., 50186 (35,01%) голосів.

Народився 18 жовтня 1953 року в м. Луганську. Має вищу освiту, в
1976 роцi закiнчив Ворошиловградський машинобудiвний iнститут за
спецiальнiстю пiдйомноAтранспортнi машини i обладнання.

1976 р. – майстер фiлiї заводу «Червоний екскаватор», смт Бородянка
Київської областi; 1976–1977 рр. – служба у Збройних Силах; 1977–1981 рр. –
майстер Ворошиловградського тепловозобудiвного заводу iм. Жовтневої
революцiї, м. Ворошиловград; 1981–1989 рр. – учений секретар обласної ради
науковоAтехнiчних товариств, iнструктор Ворошиловградської обласної ради
профспiлок; 1989–1991 рр. – на партійній роботі; 1991–1994 рр. – заступник
голови Луганського обкому профспiлки працiвникiв автотранспорту та
шляхового господарства, м. Луганськ. Народний депутат України 13 скликання.
Член Комунiстичної партiї України. Перший заступник голови Комiтету
Верховної Ради України з питань соцiальної полiтики та працi. Член
депутатської фракцiї Комунiстичної партiї України.
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13 Комчадалов Євген Миколайович 1569 1,75
14 Кризський Юрій Олексійович 3645 4,06
15 Науменко

Анатолій Вячеславович 13414 14,94
16 Орлова Лілія Миколаївна 1836 2,04
17 Павлов Юрій Олександрович 217 0,24
18 Поштук Олександр Зосимович 13861 15,44
19 Сакадинська Тамара Федорівна 679 0,76
20 Середа Олександр Олексійович 968 1,08
21 Черних Анатолій Анатолійович 2163 2,41
22 Чурута Михайло Іванович 342 0,38
23 Юркін Віктор Васильович 1283 1,43

1 Бережний Віктор Григорович 20562 22,90
2 Бєліков Віктор Васильович 10883 12,12
3 Бочарніков Сергій Миколайович 455 0,51
4 Гладких Сергій Миколайович 2104 2,34
5 Грібов Олександр Георгійович 401 0,45
6 Донченко Микола Васильович 272 0,30
7 Земчихін Ігор Анатолійович 881 0,98
8 Зінов’єва Зоя Пилипівна 1021 1,14
9 Іванченко Микола Васильович 3286 3,66
10 Ілларіонова Олена Вікторівна 592 0,66
11 Ільїн Едуард Миколайович 1115 1,24
12 Кожем’якін Анікей Іванович 491 0,55

Виборчий округ № 114

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 114

БЕРЕЖНИЙ Віктор Григорович

Луганська обл.

В.О. 114

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Стаханов.
Загальна кількість виборчих дільниць – 98.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –160082.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 90427 (56,49%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 89783 (56,09%).
Обраний народним депутатом України
Бережний В.Г., 20562 (22,90%) голоси.

Народився 23 лютого 1947 року в станицi Старомiнськiй КраснодарсьA
кого краю. Має вищу освiту, в 1997 роцi закiнчив Комунарський гiрничоA
металургiйний iнститут за спецiальнiстю технологiя i комплексна
механiзацiя пiдземної розробки родовищ корисних копалин.

1964–1971 рр. – пiдземний моторист, пiдземний електрослюсар, пiдземний
електромеханiк шахти 4A2бiс, гiрничий майстер Кадiївського шахтоA
будiвельного управлiння, м. Кадіївка Луганської областi; 1971–1973 рр. – майA
стер дiльницi, гiрничий майстер рудника «Пiрамiда», острiв Шпiцберген; 1973–
1986 рр. – гiрничий майстер, заступник начальника дiльницi, начальник
дiльницi, заступник iнженера з виробництва шахти iм. XXII з’їзду КПРС
комбiнату «Кадiїввугiлля» Луганської областi; 1986–1996 рр. – директор
пiдземних робiт шахти «Максимiвська», гiрничий майстер, директор пiдземних
робiт, заступник головного механiка, електрослюсар шахти iменi XXII з’їзду
КПРС ВО «Стахановвугiлля» Луганської областi.  Народний депутат України
13 скликання. Член Комунiстичної партiї України. Член Комiтету Верховної
Ради України з питань паливноAенергетичного комплексу, ядерної полiтики та
ядерної безпеки. Член депутатської фракцiї Комунiстичної партiї України.
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8 Тлустяк Михайло Михайлович 586 0,46
9 Хвойницький Михайло Григорович 9343 7,40
10 Швець Володимир Ярославович 15850 12,56
11 Шкіль Андрій Васильович 5663 4,49
12 Шмідт Роман Михайлович 34872 27,62
13 Юринець Євген Володимирович 894 0,71
14 Якимович Богдан Зіновійович 2671 2,12
15 Янчак Ярослав Іванович 8116 6,43

1 Барнацький Павло Степанович 11361 9,00
2 Голуб Дмитро Дмитрович 6338 5,02
3 Гривул Теодор Миколайович 1276 1,01
4 Левик Андрій Степанович 1936 1,53
5 Мудрий Борис Ярославович 5009 3,97
6 Пендерецький

Олег Володимирович 1672 1,32
7 Перепічка Євген Васильович 1508 1,19

Виборчий округ № 115

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 115

ШМIДТ Роман Михайлович

В.О. 115

м.Львiв

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Львiв, Галицька райадмiнiстрацiя.
Загальна кількість виборчих дільниць – 80.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –182084.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 126637 (69,55%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 126242 (69,33%).
Обраний народним депутатом України
Шмідт Р.М., 34872 (27,62%) голоси.

Народився 20 квiтня 1951 року в с. Старий Милятин Буського району
Львiвської областi. Має вищу освiту, в 1973 роцi закiнчив Львiвський
зооветеринарний iнститут за спецiальнiстю зоотехнія. Кандидат бiологiчних
наук, доцент.

1973 р. – зоотехнiк колгоспу «Здобуток Жовтня» Буського району
Львiвської областi; 1973–1974 рр. – служба у Збройних Силах; 1974–1975 рр.
– головний зоотехнiк колгоспу iм. Ленiна Буського району Львiвської
областi; 1975–1993 рр. – аспiрант, асистент, доцент кафедри Львiвського
зооветеринарного iнституту; 1993–1996 рр. – начальник Центру приваA
тизацiї в агропромисловому комплексi Львiвської областi, начальник
Центру приватизацiї та аграрної реформи Львiвської облдержадмiнiстрацiї;
1996–1998 рр. – заступник завiдуючого вiддiлом з питань агропромислового
комплексу i продовольства Кабiнету Мiнiстрiв України, заступник голови
Львiвської облдержадмiнiстрацiї. Член Народного Руху України. Член
Комiтету Верховної Ради України з питань аграрної полiтики та земельних
вiдносин. Член депутатської фракцiї Народного Руху України.
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9 Кравчук Михайло Степанович 8584 7,34
10 Кулик Ігор Мирославович 1305 1,12
11 Мазур Євген Серафимович 8630 7,38
12 Сиротенко Володимир Васильович 459 0,39
13 Турчинський Ярема Остапович 2039 1,74
14 Фігурний Дмитро Васильович 1515 1,30
15 Хмара Степан Ілліч 13257 11,34
16 Шмотолоха

Володимир Володимирович 1369 1,17

1 Байса АртурAПетро Петрович 826 0,71
2 Богдан Йосип Гнатович 2610 2,23
3 Вельгош Михайло Васильович 3318 2,84
4 Гордасевич Галина Леонідівна 1224 1,05
5 Євтушик Юрій Михайлович 1979 1,69
6 Желізко Ігор Миколайович 5320 4,55
7 Жуковецький

Валентин Григорович 5391 4,61
8 Косів Михайло Васильович 45887 39,24

Виборчий округ № 116

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 116

КОСIВ Михайло Васильович

м. Львiв

В.О. 116

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Львiв, Залiзнична райадмiнiстрацiя.
Загальна кількість виборчих дільниць – 76.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –163293.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 117448 (71,92%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 116929 (71,61%).
Обраний народним депутатом України
Косів М. В., 45887 (39,24%) голосів.

Народився 28 листопада 1934 року в с.Вiльхiвка Рожнятiвського району
IваноAФранкiвської областi. Має вищу освiту, в 1960 роцi закiнчив
Львiвський державний унiверситет iм. I.Франка за спецiальнiстю українA
ська мова та лiтература.

1960–1963 рр. – науковий працiвник лiтературноAмеморiального музею
iм. I.Франка, м. Львiв; 1963–1965 рр. – лаборант, аспiрант, завiдуючий
кабiнетом франкознавства Львiвського державного унiверситету iм. I.Франка;
1966–1968 рр. – учитель Крехiвської восьмирiчної школи Нестерiвського
району Львiвської областi; 1969–1989 рр. – мистецтвознавець Львiвського
художньоAвиробничого комбiнату, науковий працiвник, завiдуючий сектором
Львiвського iсторичного музею; 1989–1990 рр. – науковий спiвробiтник
Iнституту суспiльних наук Академiї наук УРСР, м. Львiв; 1990–1992 рр. –
заступник голови Львiвської обласної ради народних депутатiв. Народний
депутат України 12  та 13 скликань. Заслужений дiяч мистецтв України.Член
Народного Руху України. Голова підкомітету Комiтету Верховної Ради
України з питань культури i духовностi. Член депутатської фракцiї Народного
Руху України.
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12 Парубчак Орест Іванович 3467 2,78
13 Пинзеник Віктор Михайлович 58088 46,51
14 Покровський Олександр Сергійович 8724 6,99
15 Ривак Іван Миколайович 1074 0,86
16 Рижак Ігор Валерійович 1103 0,88
17 Свістунов Олександр Григорович 5030 4,03
18 Фартушний Анатолій Андрійович 687 0,55
19 Федорів Лариса Йосипівна 761 0,61
20 Холявінський

Володимир Ярославович 731 0,59
21 Шпіцер Василь Іванович 2802 2,24

1 Глухівський Лев Йосипович 16075 12,87
2 Гораль Тамара Борисівна 1149 0,92
3 Графійчук Василь Васильович 597 0,48
4 Іванюк Йосип Дмитрович 950 0,76
5 Костюк Петро Іванович 2900 2,32
6 Курочка Михайло Іванович 2284 1,83
7 Лищишин Омелян Іванович 1074 0,86
8 Луцишин Ігор Ярославович 4217 3,38
9 Мотринець Іван Михайлович 2102 1,68
10 Нагорний Олександр Миколайович 316 0,25
11 Неймет Василь Іванович 789 0,63

Виборчий округ № 117

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 117

ПИНЗЕНИК Віктор Михайлович

В.О. 117

м. Львiв

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Львiв, Франкiвська райадмiнiстрацiя.
Загальна кількість виборчих дільниць – 100.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –168141.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 125222 (74,47%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 124896 (74,28%).
Обраний народним депутатом України
Пинзеник В. М., 58088 (46,51%) голосів.

Народився 15 квiтня 1954 року в с. Смологовицi Iршавського району
Закарпатської областi. Має вищу освiту, в 1975 роцi закiнчив Львiвський
державний унiверситет iм. I. Франка за спецiальнiстю планування
промисловостi. Доктор економiчних наук, професор.

1975–1992 рр. – асистент, старший науковий спiвробiтник, доцент, проA
фесор, завiдуючий кафедрою Львiвського державного унiверситету
iм. I. Франка; 1992–1993 рр. – заступник голови колегiї з питань економiчної
полiтики Державної думи України, ВiцеAпрем’єрAмiнiстр України, Мiнiстр
економiки України; 1993–1994 рр. – голова Українського фонду пiдтримки
реформ, м. Київ; 1994–1997 рр. – Перший вiцеAпрем’єрAмiнiстр України,
ВiцеAпрем’єрAмiнiстр України. Народний депутат України 12 та 13 склиA
кань. Член Партiї «Реформи i порядок». Член Комiтету Верховної Ради
України з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi. Позафракційний.
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8 Маковецький Ігор Анатолійович 21037 15,48
9 Павлюк Степан Петрович 14243 10,48
10 Порайко Микола Васильович 9726 7,16
11 Стельмащук Галина Григорівна 1830 1,35
12 Трохимчук Степан Васильович 1989 1,46
13 Туркевич Леонід Михайлович 3630 2,67
14 Філіпович Степан Григорович 613 0,45
15 Шандрюк Олександр Іванович 12211 8,98

1 Апостолюк Ірина Федорівна 1400 1,03
2 Голуб

Олександр Володимирович 9291 6,84
3 Горлачук Валерій Васильович 667 0,49
4 Козак Остап Миколайович 3074 2,26
5 Криворучко Юрій Зеновійович 37838 27,84
6 Крупник Петро Методійович 3397 2,50
7 Лозинський Григорій Іванович 1552 1,14

Виборчий округ № 118

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 118

КРИВОРУЧКО Юрій Зеновійович

м. Львiв

В.О. 118

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Львiв, Шевченкiвська райадмiнiстрація.
Загальна кількість виборчих дільниць – 118.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –176285.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 136174 (77,25%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 135913 (77,10%).
Обраний народним депутатом України
Криворучко Ю. З., 37838 (27,84%) голосів.

Народився 14 липня 1966 року в м. Львовi. Має вищу освiту, в 1989 роцi
закiнчив Львiвський державний медичний iнститут за спецiальнiстю
лiкувальна справа.

1986–1989 рр. – санiтар, фельдшер Львiвської мiської лiкарнi швидкої
медичної допомоги; 1989–1990 рр. – лiкарAiнтерн Львiвської обласної
психiатричної лiкарнi; 1990–1998 рр. – дiльничний лiкарAпсихiатр
Львiвського психоневрологiчного диспансеру. Безпартiйний. Секретар
Комiтету Верховної Ради України з питань молодiжної полiтики, фiзичної
культури i спорту. Член депутатської фракцiї Народного Руху України.
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8 Пустовіт Любов Омелянівна 10171 7,53
9 П’ятак Валерій Альбертович 2214 1,64
10 Тягнибок Олег Ярославович 53369 39,51
11 Чижук Петро Васильович 1382 1,02
12 Чобіт Дмитро Васильович 17499 12,95
13 Чучман Іван Павлович 1963 1,45
14 Шафранський Ігор Святославович 409 0,30

1 Апостолюк Олександр Миколайович 486 0,36
2 Грициндишин Йосип Ярославович 1880 1,39
3 Зеленський Микола Іванович 2616 1,94
4 Киричок Тетяна Василівна 3620 2,68
5 Кіш Іван Павлович 18600 13,77
6 Коліушко Ігор Борисович 9507 7,04
7 Мисик Іван Петрович 543 0,40

Виборчий округ № 119

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 119

ТЯГНИБОК Олег Ярославович

В.О. 119

Львівська обл.

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Буськ.
Загальна кількість виборчих дільниць – 241.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –156085.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 135262 (86,66%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 135093 (86,55%).
Обраний народним депутатом України
Тягнибок О. Я., 53369 (39,51%) голосів.

Народився 7 листопада 1968 року в м. Львовi. Має вищу освiту, в
1993 роцi закiнчив Львiвський державний медичний iнститут за спецiальA
нiстю лiкувальна справа.

1989–1990 рр. – операцiйний санiтар 1Aго хiрургiчного вiддiлення
Львiвської обласної клiнiчної лiкарнi; 1990–1996 рр. – медпрацівник  2Aго
нейрохiрургiчного вiддiлення, лiкарAiнтерн урологiчного i хiрургiчного
вiддiлень Львiвської мiської клiнiчної лiкарнi швидкої медичної допомоги;
1996–1998 рр. – уповноважений з питань органiзацiйної роботи СоцiалA
нацiональної партiї  України. Член СоцiалAнацiональної партiї України. Член
Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету. Позафракційний.
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7 Кушнір Богдан Іванович 10128 7,07
8 Модрицький Василь Андрійович 351 0,24
9 Опришко Любов Семенівна 1430 1,00
10 Стецьків Тарас Степанович 17870 12,47
11 Чайковський Ігор Михайлович 316 0,22
12 Шингельський Михайло Якович 519 0,36

1 Білак Іван Іванович 20768 14,49
2 Білас Іван Григорович 53441 37,29
3 Білошицький Володимир Іванович 404 0,28
4 Васюник Іван Васильович 3450 2,41
5 Волошина Рената Євгенівна 2441 1,70
6 Кельман Іван Іванович 22165 15,46

Виборчий округ № 120

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 120

БIЛАС Іван Григорович

Львівська обл.

В.О. 120

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Городок.
Загальна кількість виборчих дільниць – 227.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –165307.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 143586 (86,86%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 143324 (86,70%).
Обраний народним депутатом України
Білас І. Г., 53441 (37,29%) голос.

Народився 9 травня 1953 року в с. Шоломиничах Городоцького району
Львiвської областi. Має вищу освiту, в 1975 році  закiнчив Львiвську шкоA
лу мiлiцiї, у 1983 році – Львiвський державний унiверситет iм. I. Франка
за спецiальнiстю правознавство, у1993 році – Український вільний універA
ситет (м. Мюнхен). Доктор права,  доктор iсторичних наук, професор.

1971–1973 рр. – служба у Збройних Силах; 1973–1975 рр. – курсант
Львiвської школи мiлiцiї; 1975–1986 рр. – служба в органах внутрiшнiх
справ Львiвської областi; 1986–1991 рр. – старший викладач Львiвського
iнституту внутрiшнiх справ; 1991–1994 рр. – докторант Академiї МВС
Росiйської Федерацiї, м. Москва, докторант Українського вiльного
унiверситету, м. Мюнхен, Нiмеччина. Заслужений юрист України. НародA
ний депутат України 13 скликання. Безпартiйний. Заступник голови
Комiтету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної дiяльностi та боротьби з органiзованою злочиннiстю i
корупцiєю. Член депутатської групи «Незалежнi».
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6 Ковальський Аркадій Олександрович 1168 0,82
7 Лавринович

Олександр Володимирович 49610 34,63
8 Матолич Роман Михайлович 47834 33,39
9 Чебаненко Олександр Іванович 20438 14,27
10 Червак Богдан Остапович 5278 3,68

1 Біньо Василь Вікторович 1848 1,29
2 Бучацький

Мирон Володимирович 1304 0,91
3 Виноградов Євген Якович 4536 3,17
4 Глубіш Мирослав Іванович 1017 0,71
5 Іванчук Олег Михайлович 875 0,61

Виборчий округ № 121

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 121

ЛАВРИНОВИЧ Олександр Володимирович

Львівська обл.

В. О. 121

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Дрогобич.
Загальна кількість виборчих дільниць – 143.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –176695.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 143625 (81,28%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 143263 (81,08%).
Обраний народним депутатом України
Лавринович О. В., 49610 (34,63%) голосів.

Народився 28 червня 1956 року в м. Овручi Житомирської областi.
Має вищу освiту, в 1978 році закiнчив Київський державний унiверситет
iм. Т. Г. Шевченка за спецiальнiстю оптичнi прилади та електроскопiя,
у 1998 році – Нацiональну юридичну академiю iм. Ярослава Мудрого.
Кандидат технiчних наук.

1978–1981 рр. – iнженер Iнституту надтвердих матерiалiв Академiї наук
УРСР; 1981–1984 рр. – служба у Збройних Силах; 1984–1992 рр. –
iнженер, молодший, старший науковий спiвробiтник Iнституту надтверA
дих матерiалiв Академiї наук УРСР; 1992–1994 рр. – заступник, перший
заступник голови Народного Руху України, м. Київ. Народний депутат
України 13 скликання. Член Народного Руху України. Секретар Комiтету
Верховної Ради України з питань правової реформи. Член депутатської
фракцiї Народного Руху України.
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11 Марітчак Тарас Миколайович 3330 2,47
12 Ожиївський Ігор Васильович 10490 7,78
13 Петрик Степан Йосипович 10197 7,56
14 Ромовська Зорислава Василівна 26021 19,30
15 Снітинський Володимир Васильович 12126 9,00
16 Устименко Валентин Віталійович 10140 7,52
17 Ухач Яків Іванович 809 0,60
18 Ферцович Дмитро Михайлович 623 0,46
19 Харко Андрій Андрійович 4831 3,58
20 Юнко Ярослав Андрійович 816 0,61

1 Бойко Микола Миколайович 5099 3,78
2 Василькевич Ярослав Іванович 7221 5,36
3 Гедза Володимир Ярославович 2472 1,83
4 Горбань Валерій Іванович 648 0,48
5 Давимука Степан Антонович 9207 6,83
6 Деревчук Андрій Тимофійович 1161 0,86
7 Загартовська Володимира Антонівна 744 0,55
8 Лупаков Євген Олександрович 8893 6,60
9 Маїк Євген Васильович 3154 2,34
10 Мар’єнко Валерій Володимирович 3061 2,27

Виборчий округ № 122

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 122

РОМОВСЬКА Зорислава Василівна

Львівська обл.

В.О. 122

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Жовква.
Загальна кількість виборчих дільниць – 191.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –166483.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 134970 (81,07%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 134807 (80,97%).
Обрана народним депутатом України
Ромовська З. В., 26021 (19,30%) голос.

Народилася 18 вересня 1940 року в м. Косовi IваноAФранкiвської
областi. Має вищу освiту, в 1962 році закiнчила Львiвський державний
унiверситет  iм. I. Франка за спецiальнiстю правознавство. Доктор юридичA
них наук, професор.

1956–1958 рр. – секретар судового засiдання Народного суду Косiвського
району IваноAФранкiвської областi; 1958–1966 рр. – студентка, старший
лаборант, асистент Львiвського державного унiверситету; 1966–1968 рр. –
аспiрант Київського державного унiверситету iм. Т. Г. Шевченка; 1968–
1998 рр. – асистент, старший викладач, старший науковий спiвробiтник,
доцент, професор, завiдуючий кафедрою Львiвського державного
унiверситету iм. I. Франка. Заслужений юрист України. Член партії
«Реформи і порядок». Член Комiтету Верховної Ради України з питань
правової реформи. Член депутатської фракції партії «Реформи і порядок»
– «РеформиAцентр».
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9 Миханів Андрій Антонович 12526 9,13
10 Полович Ярослав Романович 1733 1,26
11 Салюк Андрій Зенонович 10796 7,87
12 Сімус Микола Миколайович 1124 0,82
13 Сірків

Михайло Миколайович 18979 13,83
14 Туранський Юрій Петрович 5365 3,91
15 Шагай Дмитро Андрійович 1175 0,86
16 Юрків Надія Ярославівна 9052 6,60

1 Брегін Михайло Григорович 6895 5,03
2 Василів Мирон Григорович 4698 3,42
3 Гудима Олександр Миколайович 37708 27,49
4 Гурмак Василь Миколайович 1159 0,84
5 Задорожний

Мирослав Володимирович 4611 3,36
6 Кедровський Ігор Всеволодович 492 0,36
7 Костюк Мирослава Миколаївна 2117 1,54
8 Микитин Михайло Антонович 5948 4,34

Виборчий округ № 123

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 123

ГУДИМА Олександр Миколайович

В.О. 123

Львівська обл.

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Миколаїв.
Загальна кількість виборчих дільниць – 241.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –165259.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 137194 (83,02%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 137191 (83,02%).
Обраний народним депутатом України
Гудима О. М., 37708 (27,49%) голосів.

Народився 26 червня 1950 року в смт Роздолi Миколаївського району
Львiвської областi. Має вищу освiту, в 1972 році закiнчив Львiвський
полiтехнiчний iнститут за спецiальнiстю електричнi станцiї.

1972–1978 рр. – iнженер, старший iнженер виробничоAенергетичного
об’єднання «Львiвенерго», м. Львiв; 1978–1980 рр. – спецiалiст з електроA
обладнання «Союзголовзакордоненерго» на АЕС «Богунiце», ЧехослоA
ваччина; 1980–1995 рр. – старший iнженер, провiдний iнженер, керiвник сектоA
ру виробничоAенергетичного об’єднання «Львiвенерго»; 1995–1998 рр. –
заступник голови правлiння – директора державної акцiонерної енергоA
постачальної компанiї «Львiвобленерго». Член Народного Руху України.
Голова пiдкомiтету Комiтету Верховної Ради України з питань паливноA
енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Член
депутатської фракцiї Народного Руху України.
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7 Пилипчук Ігор Мар’янович 39679 34,29
8 Смоляр Ніна Іванівна 6059 5,24
9 Стефанишин Ольга Василівна 4202 3,63
10 Тарас Ігор Петрович 3000 2,59
11 Федишак Йосип Антонович 472 0,41
12 Чемерис Михайло Іванович 1554 1,34

1 Бойко Анатолій Григорович 4523 3,91
2 Жеребецький Євген Петрович 10908 9,43
3 Ішкевич Олег Ярославович 3109 2,69
4 Кендзьор Ярослав Михайлович 28625 24,73
5 Кириленко Юрій Степанович 1557 1,35
6 Крупін Олег Леонідович 3640 3,15

Виборчий округ № 124

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 124

ПИЛИПЧУК Ігор Мар’янович

Львівська обл.
В.О. 124

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Сокаль.
Загальна кількість виборчих дільниць – 154.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –155497.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 115946 (74,56%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 115731 (74,43%).
Обраний народним депутатом України
Пилипчук І. М., 39679 (34,29%) голосів.

Народився 23 квiтня 1961 року в м. Соснівка Львiвської областi.
Має вищу освiту, в 1985 році закiнчив Львiвський державний
унiверситет iм. I. Франка за спеціальністю правознавство, у 1993 році
– Академiю МВС СРСР за спецiальнiстю органiзацiя правоохоронної
дiяльностi.

1978–1980 рр. – слюсар колгоспу «Нове життя» Сокальського райоA
ну Львiвської областi; 1980–1985 рр. – студент Львiвського державного
унiверситету iм. I. Франка; 1985–1998 рр. – служба в органах внутрiшнiх
справ МВС України. Безпартiйний. Голова пiдкомiтету Комiтету
Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоA
охоронної дiяльностi та боротьби з органiзованою злочиннiстю i
корупцiєю. Член депутатської фракцiї СоцiалAдемократичної партiї
України (об’єднаної).
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5 Кметик Володимир Іванович 7419 5,49
6 Пукшин Ігор Гелярович 31623 23,39
7 Тершовчин Тарас Іванович 18304 13,54
8 Фурдичко Орест Іванович 62734 46,40

1 Гаєвський Віктор Іванович 1538 1,14
2 Гах Ігор Степанович 369 0,27
3 Денькович Михайло Йосипович 569 0,42
4 Дяків Роман Степанович 4866 3,60

Виборчий округ № 125

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 125

ФУРДИЧКО Орест Іванович

В.О. 125

Львівська обл.

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Турка.
Загальна кількість виборчих дільниць – 239.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –157480.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 135248 (85,88%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 135191 (85,85%).
Обраний народним депутатом України
Фурдичко О. І., 62734 (46,40%) голоси.

Народився 10 жовтня 1952 року в с. Стрiлобичах Старосамбiрського
району Львiвської областi. Має вищу освiту, в 1975 році закiнчив Львiвський
лiсотехнiчний iнститут за спецiальнiстю лiсове господарство. Доктор
економiчних наук, професор, академiк Української академiї економiчних наук.

1975–1976 рр. – iнженер Туркiвського держлiсгоспу, Львiвська область;
1976–1989 рр. – лісничий Бібрського держлісгоспу, директор Сколівського держA
лісгоспу, Львівська область; 1989–1997 рр. – головний лiсничий, генеральний
директор державного лісогосподарського об’єднання «Львiвлiс», м. Львiв; 1997–
1998 рр. – голова Львiвської обласної ради. Заслужений працiвник сiльського
господарства України. Нагороджений вiдзнакою Президента України – ордеA
ном «За заслуги» III ступеня. Безпартійний. Заступник голови Комiтету
Верховної Ради України з питань екологiчної полiтики, природокористування
та лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи. Член депутатської фракцiї
НародноAдемократичної партiї.
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10 Нижник Ігор Юрійович 723 0,50
11 Осташ Ігор Іванович 42788 29,69
12 Пастух Роман Іванович 2155 1,50
13 Попів Ігор Васильович 7764 5,39
14 Пужак Богдан Іванович 37051 25,71
15 Семенюк Анна Богданівна 1313 0,91
16 Сорочик Юрій Юрійович 2396 1,66
17 Цеголко Петро Павлович 770 0,53
18 Шведа Юрій Романович 3184 2,21

1 Базів Василь Андрійович 14920 10,35
2 Вітович Олег Васильович 1906 1,32
3 Гілецький Іван Іванович 589 0,41
4 Диба Зеновій Евстафійович 975 0,68
5 Євтушенко Анатолій Іванович 1398 0,97
6 Кавулич Богдан Іванович 4155 2,88
7 Маланчук Микола Миколайович 445 0,31
8 Михайлюк Климентій Іванович 1003 0,70
9 Набитович Ігор Йосипович 10581 7,34

Виборчий округ № 126

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 126

ОСТАШ Ігор Іванович

Львівська обл.

В.О. 126

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Стрий.
Загальна кількість виборчих дільниць – 216.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –166266.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 144328 (86,81%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 144123 (86,68%).
Обраний народним депутатом України
Осташ І. І., 42788 (29,69%) голосів.

Народився 4 серпня 1959 року в с. Дулiбах Стрийського району Львiвської
областi. Має вищу освiту, в 1982 році  закiнчив Львiвський державний
унiверситет iм. I. Франка за спецiальнiстю слов’янськi мови i лiтература, в
1998 році – Національний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю
правознавство. Кандидат фiлологiчних наук.

1976–1977 рр. – електрослюсар Стрийського заводу металевих i
залiзобетонних конструкцiй. 1977–1982 рр. – студент Львiвського державA
ного унiверситету iм. I.Франка; 1982–1983 рр. – гiдAперекладач ВАТ
«Iнтурист», м. Сочi; 1983–1988 рр. – аспiрант, старший лаборант, молодA
ший науковий спiвробiтник Iнституту мовознавства Академiї наук УРСР,
м. Київ; 1988–1991 рр. – вчений секретар вiддiлення мови,  лiтератури i
мистецтва Академiї наук УРСР; 1991–1994 рр. – директор Мiжнародної
школи українiстики НАН України. Народний депутат України 13 скликанA
ня. Член Української ХристиянськоAдемократичної партiї. Голова
пiдкомiтету Комiтету Верховної Ради України у закордонних справах i зв’язA
ках із СНД. Член депутатської фракції партії «Реформи і порядок» –
«РеформиAцентр».
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12 Ковальов Сергій Михайлович 2113 2,34
13 Малишенко Ігор Петрович 2208 2,44
14 Мартиненко Олександр Петрович 4065 4,50
15 Мерцалова Людмила Миколаївна 1493 1,65
16 Мироненко Валерій Олександрович 787 0,87
17 Омельяненко Володимир Ілліч 1510 1,67
18 Піка Володимир Матвійович 1061 1,17
19 Почтаренко Віра Миколаївна 1199 1,33
20 Романовський Георгій Федорович 3286 3,63
21 Снісаренко Петро Іванович 2082 2,30
22 Сухоруков Олександр Ілліч 337 0,37
23 Фролов Віктор Веніамінович 478 0,53
24 Шемчук Володимир Тимофійович 513 0,57

1 Безкоровайний
Володимир Герасимович 4157 4,60

2 Борецький Тимофій Іванович 546 0,60
3 Горбачов Віктор Сергійович 13902 15,37
4 Григоренко Віктор Якович 1419 1,57
5 Гриньов Олег Леонідович 12760 14,11
6 Євдокимов Віктор Борисович 1403 1,55
7 Ємельянов Володимир Михайлович 5578 6,17
8 Задирко Геннадій Олександрович 10515 11,63
9 Запорожець Юрій Михайлович 4585 5,07
10 Золотоверх

Олександр Михайлович 2144 2,37
11 Кірюхін Олег Михайлович 3398 3,76

Виборчий округ № 127

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 127

ГОРБАЧОВ Віктор Сергійович

В.О. 127

Миколаївська обл.

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Миколаїв, Заводська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 80.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –155656.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 90707 (58,27%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 90423 (58,09%).
Обраний народним депутатом України
Горбачов В. С., 13902 (15,37%) голоси.

Народився 23 сiчня 1961 року в м. Совгаванi Хабаровського краю. Має
вищу освiту, в 1990 році закiнчив Миколаївський кораблебудiвний iнститут
iм. О.  С. Макарова за спецiальнiстю економiка i органiзацiя машинобудiвної
промисловостi.

1980–1982 рр. – служба у Збройних  Силах; 1982–1984 рр. – майстер
тресту «Спецжитлобуд», м. Миколаїв, студент Одеського iнженерноA
будiвельного iнституту; 1984–1986 рр. – старший iнженер Миколаївського
мiськмолкомбiнату, м. Миколаїв; 1987–1993 рр. – робота на підприємствах
торгівлі м. Миколаєва; 1993–1997 рр. – директор , генеральний директор
приватного пiдприємства «Новосел», директор АТ «Чорноморець»,
м. Миколаїв; 1997–1998 рр. – генеральний директор  АТЗТ «Магазин
№ 100», м. Миколаїв. Безпартiйний. Член Комiтету Верховної Ради
України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної дiяльностi
та боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю. Член депутатської
групи «Незалежнi».
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12 Левицький Олег Костянтинович 666 0,69
13 Лозова Неллі Карпівна 1517 1,57
14 Майборода Сергій Федотович 14512 14,98
15 Омеліч Віктор Семенович 824 0,85
16 Польшакова

Валентина Володимирівна 5572 5,75
17 Соловей Юрій Леонідович 952 0,98
18 Соломонов

Микола Олексійович 465 0,48
19 Толстих Олександра Борисівна 2142 2,21
20 Юзюк Олексій Олексійович 1441 1,49

1 Андрієнко Олексій Павлович 1127 1,16
2 Боженко Олег Віталійович 10330 10,66
3 Будяков Олександр Вікторович 609 0,63
4 Вакула Євген Сергійович 505 0,52
5 Грабовенко Іван Миколайович 561 0,58
6 Гречаний Григорій Іванович 762 0,79
7 Григор’єва Тетяна Іванівна 2251 2,32
8 Діденко Юрій Володимирович 6251 6,45
9 Дубова Любов Григорівна 3417 3,53
10 Кінах Анатолій Кирилович 30665 31,65
11 Крисенко Олег Вікторович 2367 2,44

Виборчий округ № 128

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 128

КIНАХ Анатолій Кирилович

Миколаївська обл.

В.О. 128

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Миколаїв, Корабельна районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 98.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –156967.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 96989 (61,79%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 96873 (61,72%).
Обраний народним депутатом України
Кінах А. К., 30665 (31,65%) голосів.

Народився 4 серпня 1954 року в с. Братушанах Єдинецького району
Молдавської РСР. Має вищу освiту, в 1978 році закiнчив Ленiнградський
кораблебудiвний iнститут за спецiальнiстю суднобудування i судноремонт.
Академiк Української академiї економiчної кiбернетики.

1971–1978 рр. – учень ПТУ № 36, складальник корпусiв металевих
суден Ленiнградського Петрозаводу, студент,  м. Ленінград;  1978–1981 рр. –
докмайстер вiйськового заводу, м. Таллiн; 1981–1992 рр. – майстер, старA
ший майстер, заступник начальника, начальник вiддiлу суднобудiвного
заводу «Океан», м. Миколаїв; 1992–1994 рр. – Представник Президента
України в Миколаївськiй областi; 1994–1995 рр. – голова Миколаївської
обласної ради народних депутатiв; 1995–1996 рр. – ВiцеAпрем’єрAмiнiстр
України; 1996–1998 рр. – виконуючий обов’язки президента, президент
Українського союзу промисловцiв i пiдприємцiв. Член НародноAдемокраA
тичної партiї. Голова Комiтету Верховної Ради України з питань промисA
лової полiтики. Член депутатської фракцiї НародноAдемократичної партiї.
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10 Лопата Анатолій Васильович 4138 7,96
11 Лясковський Георгій Дмитрович 874 1,68
12 Медведєв Андрій Олексійович 10404 20,01
13 Некрасов

Валерій Олександрович 1129 2,17
14 Павлов Микола Васильович 504 0,97
15 Самойленко Тамара Борисівна 1845 3,55
16 Сопрун Сергій Іванович 17962 34,55
17 Тихонча Віктор Валерійович 160 0,31

1 Андреічев Олег Анатолійович 147 0,28
2 Антипенко Ірина Вікторівна 1041 2,00
3 Бердніков Олександр Якович 4822 9,27
4 Боженар Віктор Якимович 416 0,80
5 Бойко Ігор Анастасійович 673 1,29
6 Волохов Євген Павлович 1684 3,24
7 Драмаренко Борис Васильович 106 0,20
8 Друмов Валерій Ігорович 455 0,88
9 Завгородній Борис Михайлович 177 0,34

Виборчий округ № 129

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 129

В.О. 129

Миколаївська обл.

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Миколаїв, Центральна районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 144.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –181035.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 51999 (28,72%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 51992 (28,72%).
Обраний народним депутатом України
Сопрун С. І., 17962 (34,55%) голоси.

СОПРУН Сергій Іванович

Народився 23 квiтня 1967 року  в м. Генiчеську Херсонської областi.
Має вищу  освiту, в 1994 році закiнчив  Мелiтопольський iнститут
механiзацiї сiльського господарства за спецiальнiстю механiзацiя сільского
господарства.Навчається на юридичному факультетi Київського державA
ного унiверситету iм. Т. Г. Шевченка.

1985–1987  рр. –   служба  у Збройних  Силах.  1988 р. – студент МелітоA
польського інституту механізації сільського господарства; 1989–1990 рр. –
майстер виробничого навчання СПТУA17, м. Генічеськ; 1991–1992 рр. –
служба в органах внутрішніх справ, м. Генічеськ; 1993–1996 рр. – директор
МГФ «ШАНС», комерційний директор ЗАТ «Украгротехкомплект»,
м. Генічеськ.  З 1996 року – президент ТОВ «Iнвестицiйнi технологiї.
Мiжнародний бiзнес», м. Київ. Член   НародноAдемократичної партiї.  Член
депутатської фракції НародноAдемократичної партії.
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8 Панченко Борис Федорович 1051 0,83
9 Рябоконь Віктор Михайлович 1373 1,08
10 Самойленко Тамара Борисівна 3110 2,45
11 Черниш Павло Павлович 4278 3,37
12 Шведов Павло Іванович 592 0,47
13 Шевчук Володимир Маркович 1752 1,38
14 Шкрабак Павло Ананійович 36130 28,45

1 Гаркуша Олексій Миколайович 47485 37,39
2 Ільїн Всеволод Олександрович 3518 2,77
3 Ковалевська Галина Андріївна 3459 2,72
4 Кривуля Євген Валерійович 1493 1,18
5 Ляшенко Микола Дмитрович 2019 1,59
6 Масной Степан Федорович 1438 1,13
7 Паламарчук Петро Андрійович 3893 3,07

Виборчий округ № 130

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 130

ГАРКУША Олексій Миколайович

Миколаївська обл.

В.О. 130

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Баштанка.
Загальна кількість виборчих дільниць – 222.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –156964.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 127094 (80,97%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 127001 (80,91%).
Обраний народним депутатом України
Гаркуша О. М., 47485 (37,39%) голосів.

Народився 16 лютого 1952 року в с. Баловному Новоодеського району
Миколаївської областi. Має вищу освiту, в 1975 році закiнчив Одеський
сiльськогосподарський iнститут за спецiальнiстю економiчна кiбернетика,
у 1993 році – Одеський державний унiверситет iм. I. I. Мечникова за
спеціальністю теорiя соцiальноAполiтичних вiдносин.

1977–1985 рр. – головний економiст радгоспу iм. Шевченка; 1985–1989 рр. –
директор радгоспу «Мирний» Жовтневого району Миколаївської областi;
1989–1996 рр. – голова виконкому Жовтневої районної ради народних депутатiв,
голова Жовтневої районної ради народних депутатiв Миколаївської областi;
1996–1998 рр. – перший заступник голови Миколаївської облдержадмiнiстрацiї.
Член Аграрної партiї України. Голова пiдкомiтету Комiтету Верховної Ради
України з питань аграрної полiтики та земельних вiдносин. Член депутатської
фракцiї НародноAдемократичної партiї.
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10 Малицький Олександр Георгійович 2468 2,05
11 Платовський

Євген Володимирович 2299 1,91
12 Подольський

Олександр Олександрович 4367 3,63
13 Романенко Володимир Васильович 806 0,67
14 Савченко Анатолій Іванович 3428 2,85
15 Тертичний Микола Прокопович 20965 17,41
16 Тотосько Микола Григорович 243 0,20
17 Шумов Євген Анатолійович 1688 1,40

1 Акопян Валерій Григорович 51691 42,91
2 Бородін Микола Михайлович 1091 0,91
3 Глух Іван Васильович 8454 7,02
4 Горбенко Анатолій Степанович 590 0,49
5 Гривнак Володимир Васильович 1339 1,11
6 Заячуковський Валентин Гнатович 5842 4,85
7 Іванченко Віктор Тимофійович 2462 2,04
8 Коцюбинський

Володимир Йосипович 1574 1,31
9 Кравченко Ігор Миколайович 1834 1,52

Виборчий округ № 131

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 131

АКОПЯН Валерій Григорович

В.О. 131

Миколаївська обл.

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Вознесенськ.
Загальна кількість виборчих дільниць – 197.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –153424.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 120659 (78,64%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 120451 (78,51%).
Обраний народним депутатом України
Акопян В. Г., 51691 (42,91%) голос.

Народився 20 липня 1958 року в с. Чехiвках Чорнобаївського району
Черкаської областi. Має вищу освiту, в 1991 році закiнчив Київський
інститут народного господарства ім. Д. Коротченка за спецiальнiстю бухA
галтерський облiк, контроль i аналiз господарської дiяльностi.

1974–1978 рр. – учень Київського геологорозвiдувального технiкуму;
1978–1980 рр. – служба у Збройних Силах; 1980–1982 рр. – регулювальA
ник радiоапаратури Київського ВО «Комунiст», технiкAоператор,
геофiзикAоператор об’єднання «Укргеофiзика», м. Київ; 1982–1991 рр. –
iнженер, інженерAмеханік, інженерAналагоджувальник Черкаського
монтажноAналагоджувального управлiння, водiй Київського РБУ «УкрA
харчобуд»;  1991–1996 рр. – головний бухгалтер МП «Зооцентр» та МП
«Альцiона», директор аудиторської фiрми «АльфаAомега», головний
бухгалтер корпорацiї «Республiка» та АТЗТ «Iнтергаз», м. Київ; 1996–
1998 рр. – помiчникAконсультант народного депутата України.
Безпартiйний. Член Комiтету Верховної Ради України з питань фiнансiв
i банкiвської дiяльностi. Член депутатської фракцiї НародноAдемокраA
тичної партiї.
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Олександр Степанович 1002 0,91
8 Пивоваров Юрій Тимофійович 3889 3,53
9 Писаренко Павло Павлович 625 0,57
10 Святко Сергій Анатолійович 19468 17,67
11 Сірий Микола Іванович 4909 4,46
12 Халецький Валентин Миколайович 1313 1,19
13 Янковський Михайло Андрійович 1198 1,09

1 Агафонов Анатолій Вікторович 1027 0,93
2 Андронік Василь Миколайович 4881 4,43
3 Джердж Сергій Федорович 1270 1,15
4 Клименко Леонід Павлович 1494 1,36
5 Кравченко Сергій Іванович 27481 24,95
6 Настенко Олександр Анатолійович 32435 29,45
7 Пархоменко

Виборчий округ № 132

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 132

НАСТЕНКО Олександр Анатолійович

Миколаївська обл.

В.О. 132

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Южноукраїнськ.
Загальна кількість виборчих дільниць – 139.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –153928.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 110331 (71,68%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 110146 (71,56%).
Обраний народним депутатом України
Настенко О. А., 32435 (29,45%) голосів.

Народився 1 лютого 1956 року в м. Гайворонi Кiровоградської областi.
Має вищу освiту, в 1978 році закiнчив Київський державний унiверситет
iм. Т. Г. Шевченка за спецiальнiстю журналiстика.

1972–1973 рр. – столяр фiлiалу Харкiвського заводу «Радiодеталь»,
м. Гайворон Кiровоградської областi; 1973–1978 рр. – студент КиївA
ського державного університету ім. Т. Г. Шевченка; 1978–1980 рр. – коA
респондент газети «Молодогвардiєць», м. Ворошиловград; 1980–1990 рр. –
на журналістській роботі в газетах «Ленiнське плем’я», «Прапор
Жовтня», «Південна Правда»,  м. Миколаїв; 1990–1998 рр. – завiдуючий
вiддiлом газети «Вечерний Николаев». Безпартiйний. Член Комiтету
Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоA
охоронної дiяльностi та боротьби з органiзованою злочиннiстю i
корупцiєю. Член депутатської фракцiї «Громада».
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11 Омельчук Надія Борисівна 1538 1,44
12 Рижило Андрій Валентинович 260 0,24
13 Романюк Володимир Петрович 7301 6,83
14 Рудюк Валерій Петрович 482 0,45
15 Тирлишкін Михайло Юрійович 4454 4,17
16 Туз Михайло Анатолійович 7254 6,79
17 Шишкін Віктор Іванович 19570 18,31
18 Штейман Олександр Едуардович 4794 4,49
19 Шумлянська Наталія Василівна 2031 1,90
20 Яковенко Олег Іванович 1292 1,21
21 Якупов Марат Назимович 1609 1,51

1 Барба Микола Михайлович 1393 1,30
2 Бовбалан Сергій Іванович 11525 10,79
3 Васюхно Владислав Володимирович 1049 0,98
4 Гордієнко Олексій Павлович 2078 1,94
5 Зубков Василь Олексійович 2933 2,74
6 Козаченко Олексій Олексійович 9843 9,21
7 Колодяжний

Володимир Опанасович 785 0,73
8 Копит Микола Харламович 7898 7,39
9 Кудря Володимир Григорович 3741 3,50
10 Небрат Валерій Миколайович 1478 1,38

Виборчий округ № 133

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 133

ШИШКIН  Віктор Іванович

В.О. 133

м. Одеса

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Одеса, Київська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 69.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –175238.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 107312 (61,24%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 106859 (60,98%).
Обраний народним депутатом України
Шишкін В. І., 19570 (18,31%) голосів.

Народився 14 березня 1952 року в м. Тирасполi Молдавської РСР.
Має вищу освiту, в 1981 році закiнчив Одеський державний унiверситет
iм. I. I. Мечнiкова за спецiальнiстю правознавство. Кандидат юридичних
наук, доцент.

1969–1970 рр. – слюсарAскладальник електроапаратного заводу, м. ТирасA
поль; 1970–1972 рр. – служба у Збройних Силах; 1972–1973 рр. – учень ТУ № 2,
м. Тирасполь; 1973–1975 рр. – слюсар Пiвденної дiльницi ВО «СоюзенергоA
автоматика», м. Кишинів; 1975–1981 рр. – слухач пiдготовчого вiддiлення,
студент унiверситету; 1981–1985 рр. – народний суддя Кiровського суду
м. Кiровограда; 1985–1990 рр. – член обласного суду, заступник голови
Кіровоградського обласного суду; 1990–1991 рр. – заступник голови Комісії
Верховної Ради України з питань законодавства і законності; 1991–
1993 рр. – Генеральний прокурор України. Народний депутат України 12,
13  скликань. Заслужений юрист України. Безпартiйний. Заступник голови
Комiтету Верховної Ради України з питань правової реформи. Член
депутатської фракцiї «Громада».



Парламент України: ВИБОРИ – 98

528

10 Мальцев Олександр Васильович 7468 5,92
11 Пилипенко Віталій Володимирович 2303 1,82
12 Плавич Володимир Петрович 881 0,70
13 Русін Андрій Іванович 2455 1,94
14 Станкевич Віталій Борисович 4754 3,77
15 Стеценко Олег Петрович 1352 1,07
16 Філіпов Володимир Сергійович 8820 6,99
17 Худіяш Людмила Іванівна 1569 1,24
18 Чеканович Галина Олександрівна 1551 1,23
19 Шемякін Леонід Петрович 3408 2,70

1 Віціховський Станіслав Аркадійович 979 0,78
2 Гращенко Геннадій Едуардович 903 0,72
3 Ігоніна Марина Костянтинівна 3882 3,08
4 Каплінський Юрій Олександрович 3129 2,48
5 Кармазін Юрій Анатолійович 50614 40,09
6 Кобилянський Станіслав Іванович 1039 0,82
7 Куренной

Володимир Костянтинович 11242 8,91
8 Куценко Володимир Ілліч 2001 1,59
9 Луценко Олександр Геннадійович 1101 0,87

Виборчий округ № 134

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 134

КАРМАЗIН Юрій Анатолійович

м. Одеса

В.О. 134

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Одеса, Малиновська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 75.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –194869.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 126832 (65,09%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 126237 (64,78%).
Обраний народним депутатом України
Кармазін Ю. А., 50614 (40,09%) голосів.

Народився 21 вересня 1957 року в м. Звенигородцi Черкаської областi.
Має вищу освiту, в 1981 році закiнчив Одеський державний унiверситет за
спецiальнiстю правознавство.

1976–1981 рр. – студент Одеського державного унiверситету; 1981–
1993 рр. – помiчник прокурора Центрального району, заступник спецпроA
курора, прокурор Приморського району, м. Одеса; 1993–1994 рр. – суддя
Одеського обласного суду. Заслужений юрист України. Народний
депутат України 13 скликання. Безпартiйний. Голова Комiтету Верховної
Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
дiяльностi та боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю. Член
депутатської фракції «Громада».
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1 Балак Григорій Петрович 2384 2,45
2 Баранець Василь Васильович 1083 1,11
3 Булат Тамара Петрівна 8869 9,12
4 Воскобойников Віталій Осипович 2334 2,40
5 Данчев Сергій Євгенович 2564 2,64
6 Джавадов Тегран ДжавадAогли 609 0,63
7 Ківалов Сергій Васильович 25100 25,81
8 Кірющенко

Олександр Михайлович 2453 2,52
9 Козак Юрій Олександрович 1985 2,04

10 Лобан Сергій Антонович 1409 1,45
11 Мазуренко Іван Калістратович 2149 2,21
12 Марку Валерій Володимирович 963 0,99
13 Морозов Олексій Васильович 2954 3,04
14 Ніколаєв Микола Миколайович 3559 3,66
15 Перегінчук Михайло Васильович 2078 2,14
16 Попков Василь Васильович 6588 6,78
17 Постовітенко Анатолій Антонович 2244 2,31
18 Романов Юрій Сергійович 2578 2,65
19 Харітошин Андрій Павлович 7452 7,66

Виборчий округ № 135

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 135

КIВАЛОВ Сергій Васильович

В.О. 135

м. Одеса

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Одеса, Центральна районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 82.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –157065.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 97391 (62,01%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 97232 (61,91%).
Обраний народним депутатом України
Ківалов С. В., 25100 (25,81%) голосів.

Народився 1 травня 1954 року в м. Тирасполi Молдавської РСР.
Має вищу освiту, в 1980 році закiнчив Свердловський юридичний iнститут
за спецiальнiстю правознавство. Доктор юридичних наук, професор.

1972–1974 рр. – служба у Збройних Силах; 1975–1976 рр. – слюсар, майстер
автотранспортного пiдприємства; 1976–1980 рр. – студент Свердловського
юридичного інституту; 1980–1985 рр. – аспiрант, викладач Свердловського
юридичного iнституту; 1985–1986 рр. – старший уповноважений кримiнального
розшуку Управлiння внутрiшнiх справ, м. Свердловськ; 1987–1997 рр. – начальA
ник циклу адмiнiстративного права, проректор, завiдуючий кафедрою морського
та митного права Одеської школи мiлiцiї; 1997–1998 рр. – завiдуючий кафедA
рою, ректор Одеської державної юридичної академiї. Заслужений юрист
України. Нагороджений вiдзнакою Президента України – орденом «За заслуги»
III ступеня. Безпартiйний. Голова пiдкомiтету Комiтету Верховної Ради України
з питань правової реформи. Член депутатської групи «Незалежні».
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9 Локайчук Валерій Федорович 4309 4,19
10 Мастеренко Віктор Захарович 1505 1,46
11 Сасикін Борис Сергійович 772 0,75
12 Селантьєв Сергій Миколайович 5014 4,88
13 Соколов Валентин Євгенович 1764 1,72
14 Туглук Василь Юрійович 1329 1,29
15 Федоренко Микола Васильович 691 0,67
16 Чечоткін Володимир Павлович 5993 5,83
17 Чорний Юрій Пилипович 842 0,82

1 Безеда Віталій Анатолійович 1503 1,46
2 Боделан Андрій Володимирович 12973 12,63
3 Габер Кирило Олександрович 1014 0,99
4 Гурвіц Едуард Йосипович 46043 44,82
5 Захарчук Олена Дем’янівна 2214 2,16
6 Кирюшин Ігор Володимирович 2804 2,73
7 Кречмаровський

Вячеслав Андрійович 802 0,78
8 Лісін Валерій Володимирович 1034 1,01

Виборчий округ № 136

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 136

ГУРВIЦ  Едуард Йосипович

м. Одеса

В.О. 136

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Одеса, Суворовська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 80.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –172667.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 103237 (59,79%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 102732 (59,50%).
Обраний народним депутатом України
Гурвіц Е. Й., 46043 (44,82%) голоси.

Народився 30 сiчня 1948 року в м. МогилiвAПодiльському Вiнницької
областi. Має вищу освiту, в 1971 році закiнчив Ленiнградський iнженерноA
будiвельний iнститут за спецiальнiстю автомобiльнi шляхи.

1966–1971 рр. – робітник техноцентру Ленiнградського iнженерноA
будiвельного iнституту; 1971–1972 рр. – служба у Збройних Силах; 1973–
1976 рр. – майстер, виконроб, начальник будiвельної дiльницi виробничої
механiзованої колони № 2, м. Бельци, Молдавська РСР; 1976–1986 рр. –
робота керівником середньої ланки в будівельних організаціях Вінницької
та Одеської областей; 1987–1990 рр. – голова експериментальної творчої
студiїAкооперативу «Екополiс», м. Одеса; 1990–1994 рр. – голова ЖовтнеA
вої районної ради народних депутатiв м. Одеси; 1994–1997 рр. – голова
Одеської мiської ради, Одеський мiський голова. Народний депутат
України 13 скликання. Безпартiйний. Позафракційний.
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9 Попов Михайло Михайлович 14240 12,38
10 Продан Олег Олександрович 2267 1,97
11 Рибін Петро Анатолійович 1156 1,00
12 Ричагов Григорій Васильович 806 0,70
13 Федоренко Андрій Володимирович 654 0,57
14 Флора Ольга Петрівна 1175 1,02
15 Цимбалюк Віктор Дем’янович 2349 2,04
16 Чербаджі Микола Миколайович 8537 7,42

1 Аблов Анатолій Федорович 1172 1,02
2 Гордієнко Марко Васильович 13594 11,81
3 Добрусев Максим Юрійович 941 0,82
4 Друзюк Світлана Олександрівна 40402 35,11
5 Зуєв Олег Іванович 1319 1,15
6 Ісаков Михайло Іванович 867 0,75
7 Карякін Анатолій Валентинович 6044 5,25
8 Мурманов Маркоз Васильович 7363 6,40

Виборчий округ № 137

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 137

ДРУЗЮК Світлана Олександрівна

В.О. 137

Одеська обл.

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. БiлгородAДнiстровський.
Загальна кількість виборчих дільниць – 148.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –158885.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 115339 (72,59%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 115066 (72,42%).
Обрана народним депутатом України
Друзюк С. О., 40402 (35,11%) голоси.

Народилася 2 квiтня 1949 року в м. Миколаєвi. Має вищу освiту,
в 1971 році закiнчила Одеський полiтехнiчний iнститут за спецiальнiстю
технологiя спецматерiалiв електронної технiки, в 1994 році – Одеський
державний унiверситет iм. I. I. Мєчнiкова за спецiальнiстю теорiя соцiальноA
полiтичних вiдносин.

1971–1972 рр. – iнженер Херсонського заводу напiвпровiдникових
приладiв; 1972–1975 рр. – iнженер Пензинського науковоAдослiдного
електротехнiчного iнституту; 1975–1976 рр. – інженер Виноградівського
заводу «Електрон» Закарпатської області; 1977–1982 рр. – вчитель гарнізонA
ного будинку офіцерів, м. Шверін, Німеччина; 1982–1991 рр. – робота на
інженерних посадах підприємств м. Ленінграда та Одеської області; 1991–
1998 рр. – на партійній та педагогічній роботах, м. БілгородAДністровський
Одеської області. Член Комуністичної партії України. Член Комітету
Верховної Ради України у закордонних справах і зв’язках із СНД. Член
депутатської фракції Комуністичної партії України.
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9 Непомнящих Борис Федорович 1255 1,11
10 Новацький Володимир Миколайович 5748 5,09
11 Петько Анатолій Іванович 870 0,77
12 Сизоненко Микола Іванович 1165 1,03
13 Стеблина Володимир Пилипович 683 0,61
14 Таушанов Ігор Христофорович 11718 10,38
15 Чернега Олександр Григорович 2585 2,29
16 Шпиталенко Василь Михайлович 377 0,33
17 Якобчук Сергій Миколайович 1353 1,20

1 Амбарніков Михайло Петрович 7147 6,33
2 Веселов Олександр Вікторович 4771 4,23
3 Гузенко Леонід Семенович 671 0,59
4 Євдокимов

Володимир Валентинович 575 0,51
5 Жовтіс Олександр Ігоревич 50814 45,03
6 Константінов Віктор Андрійович 957 0,85
7 Куриленко Володимир Григорович 7508 6,65
8 Міончинський Валерій Вацлавович 254 0,23

Виборчий округ № 138

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 138

ЖОВТIС Олександр Ігоревич

Одеська обл.

В.О. 138

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Бiляївка.
Загальна кількість виборчих дільниць – 127.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –179339.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 112968 (62,99%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 112856 (62,93%).
Обраний народним депутатом України
Жовтіс О. І., 50814 (45,03%) голосів.

Народився 2 лютого 1956 року в м. Одесi. Має середню спецiальну освiту,
в 1975 році закiнчив Одеський автошляховий технiкум за спецiальнiстю
технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв.

1974–1975 рр. – автослюсар Одеського транспортного пiдприємства
№ 15122 та тролейбусного депо № 1, м. Одеса; 1975–1977 рр. – служба у ЗбройA
них Силах; 1977–1980 рр. – слюсар, майстер Одеського спецуправлiння
механiзацiї; 1980–1981 рр. – начальник бюро запчастин автотранспортного
комбiнату УстьAIлiмського лiсопромислового комплексу, м. УстьAIлiмськ
Iркутської областi; 1981–1989 рр. – електромонтер Одеської бази «УкроптгаA
лантерея», молодший продавець Київського продторгу м. Одеси; 1989–
1992 рр. – член правлiння кооперативу «ФЕБ», м. Одеса; 1992–1998 рр. –
генеральний директор СП «IРЕН», генеральний директор корпорацiї «IРЕН»,
м. Одеса. Безпартiйний. Член Комiтету Верховної Ради України з питань
паливноAенергетичного комплексу, ядерної полiтики та ядерної безпеки. Член
депутатської фракцiї НародноAдемократичної партiї.
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10 Мерліч Костянтин Іванович 911 0,83
11 Нездойминога Леонід Олексійович 251 0,23
12 Новак Георгій Васильович 2141 1,95
13 Паращин Сергій Дем’янович 623 0,57
14 Паук Іван Васильович 1584 1,44
15 Петров Володимир Степанович 1743 1,58
16 Плохой Ігор Іванович 27079 24,61
17 Сердіченко Петро Володимирович 4658 4,23
18 Станков Валентин Федорович 1019 0,93
19 Якусевич Юрій Геннадійович 405 0,37

1 Бабічева Меланія Федорівна 1369 1,24
2 Буханенко Дмитро Панасович 252 0,23
3 Кайгер Валерій Йантанович 374 0,34
4 Кальчев Борис Федорович 13499 12,27
5 Каракаш Ілля Іванович 5799 5,27
6 Кацарський Віктор Борисович 311 0,28
7 Кириленко Тамара Георгіївна 2018 1,83
8 Крук Юрій Борисович 36275 32,97
9 Матюхін

Володимир Володимирович 306 0,28

Виборчий округ № 139

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 139

КРУК Юрій Борисович

В.О. 139

Одеська обл.

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Болград.
Загальна кількість виборчих дільниць – 92.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –162578.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 110241 (67,81%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 110037 (67,68%).
Обраний народним депутатом України
Крук Ю. Б., 36275 (32,97%) голосів.

Народився 2 червня 1941 року в м. Херсонi. Має вищу освiту, в 1972 році
закiнчив Одеський iнститут iнженерiв морського флоту за спецiальнiстю
судовi машини та механiзми. Академік Академії транспорту України.

1956–1960 рр. – учень Херсонського судномеханiчного технiкуму; 1960–
1962 рр. – моторист, механiк Одеського рибзаводу; 1962–1966 рр. – служба у
Збройних Силах; 1966–1980 рр. – механiк, iнженерAмеханiк, начальник цеху
Одеського рибзаводу, директор Одеського рибзаводу; 1980–1988 рр. – начальA
ник Iллiчiвського морського рибного порту; 1988–1992 рр. – заступник генеральA
ного директора Чорноморського  виробничого об’єднання рибної промисловостi
«Антарктика», м. Одеса; 1992 р. – заступник начальника управлiння Одеського
облвиконкому; 1992–1995 рр. – заступник голови Одеської облдержадмiA
нiстрацiї, заступник Мiнiстра транспорту України – директор департаменту
морського i рiчкового транспорту, м. Одеса.   Народний депутат України 13
скликання. Нагороджений відзнакою Президента України – орденом
«За заслуги» III ступеня.Безпартiйний. Голова Комiтету Верховної Ради
України з питань будiвництва, транспорту i зв’язку. Член депутатської фракцiї
НародноAдемократичної партiї.
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5 Сенча Анатолій Олексійович 1872 1,56
6 Тодоров Дмитро Миколайович 17217 14,35
7 Туровський Борис Карпович 2709 2,26
8 Цушко Василь Петрович 51195 42,68

1 Басов Микола Михайлович 15830 13,20
2 Жалковський Михайло Якович 1088 0,91
3 Каражеков Федір Петрович 14039 11,70
4 Наумцева Валентина Миколаївна 2318 1,93

Виборчий округ № 140

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 140

ЦУШКО Василь Петрович

Одеська обл.

В.О. 140

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Кiлiя.
Загальна кількість виборчих дільниць – 132.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –154706.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 120424 (77,84%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 119948 (77,53%).
Обраний народним депутатом України
Цушко В. П., 51195 (42,68%) голосів.

Народився 1 лютого 1963 року в с. Надрiчнi Тарутинського району Одеської
областi. Має вищу освiту, в 1998 роцi закiнчив Одеський сiльськогосподарський
iнститут за спецiальнiстю економiка та органiзацiя сiльського господарства.

1978–1982 рр. – робiтник радгоспуAзаводу iм. С. Лазо Тарутинського
району, учень Iзмаїльського технiкуму механiзацiї та електрифiкацiї
сiльського господарства, Одеська область; 1982–1983 рр. – студент ОдесьA
кого сiльськогосподарського iнституту; 1983–1985 рр. – служба у ЗбройA
них Силах; 1985–1989 рр. – слюсар, економiст радгоспуAзаводу iм. С. Лазо,
заступник директора радгоспу «Прогрес» Тарутинського району Одеської
областi; 1989–1996 рр. – директор радгоспуAзаводу iм. С. Лазо ТарутинA
ського району Одеської областi. Народний депутат України 13 скликання.
Нагороджений вiдзнакою Президента України – орденом «За заслуги» III
ступеня. Член Селянської партiї України. Секретар Комiтету Верховної
Ради України з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi. Член депутатської
фракцiї  Соцiалiстичної партії України.



РОЗДІЛ 15. НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ, ОБРАНІ В ОДНОМАНДАТНИХ ВИБОРЧИХ ОКРУГАХ

535

11 Прокопенко Анатолій Львович 3827 3,46
12 Радукан Опанас Петрович 15589 14,10
13 Саражин Віталій Семенович 4264 3,86
14 Синячов Ігор Андрійович 4754 4,30
15 Соболєв Олексій Тихонович 4533 4,10
16 Соломаха Григорій Миколайович 2300 2,08
17 Стальниченко Олег Іванович 1851 1,67
18 Чайковський Олександр Якович 916 0,83
19 Штекель Леонід Ісаакович 828 0,75
20 Янковський Валентин Леонідович 5867 5,31

1 Альошин Юрій Михайлович 1001 0,91
2 Ващенко Віктор Григорович 1041 0,94
3 Докукін Сергій Євгенович 1204 1,09
4 Желіховський Юрій Вікторович 3742 3,38
5 Зорін Костянтин Олександрович 2750 2,49
6 Калашник Василь Іванович 12433 11,25
7 Лепіх Ярослав Ілліч 4858 4,39
8 Мазуренко Володимир Іванович 16528 14,95
9 Маргащук Сергій Васильович 7931 7,17
10 Приматов Віктор Вячеславович 1331 1,20

Виборчий округ № 141

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 141

МАЗУРЕНКО Володимир Іванович

В.О. 141

Одеська обл.

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’ я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – смт Комiнтернiвське.
Загальна кількість виборчих дільниць – 135.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –167037.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 112071 (67,09%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 110554 (66,19%).
Обраний народним депутатом України
Мазуренко В. І., 16528 (14,95%) голосів.

Народився 1 грудня 1954 року в с. Антонiвка Березiвського району
Одеської областi. Має вищу освiту, в 1996 році закiнчив Мiжнародний
iнститут управлiння, бiзнесу i права (м. Новочеркаськ) за спецiальнiстю
економiка та фiнанси.

1969–1973 рр. – учень Одеського технiкуму залiзничного транспорту;
1973–1975 рр. – служба у Збройних Силах; 1975–1976 рр. – механiк рефриA
жераторного поїзда Каховського рефрижераторного депо станцiї Нова
Каховка Одеської залiзницi; 1976–1989 рр. – робітник Одеського заводу
радiальноAсвердлувальних верстатiв, заступник начальника транспортного
цеху Одеської плодоовочевої бази, механiк  станцiї «Сортувальна» Одеської
залiзницi; 1989–1996 рр. – голова кооперативу «Шахтар», директор малого
приватного пiдприємства «ВМВ», м. Одеса; 1996–1998 рр. – директор, голоA
ва ЗАТ «Ринок «Пiвнiчний», м. Одеса. Член Аграрної партiї України. СекреA
тар Комiтету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної дiяльностi та боротьби з органiзованою злочиннiстю i
корупцiєю. Член депутатської фракцiї Партiї Зелених України.
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8 Рубля Михайло Павлович 1768 1,48
9 Садовой Сергій Леонідович 486 0,41
10 Скрипниченко Віктор Іванович 1012 0,85
11 Слободянюк Віктор Борисович 1468 1,23
12 Сокерчак Вячеслав Михайлович 40980 34,27
13 Триморуш Степан Васильович 680 0,57
14 Усатенко Михайло Григорійович 6613 5,53
15 Шевченко Григорій Климентійович 1027 0,86

1 Верхоляк Фелікс Миколайович 601 0,50
2 Гриньов Микола Іванович 1430 1,20
3 Дарієнко Сергій Іванович 4167 3,49
4 Дяченко Олександр Іванович 1663 1,39
5 Клімов Леонід Михайлович 28128 23,52
6 Курас Іван Федорович 18665 15,61
7 Левицький

Олександр Миколайович 393 0,33

Виборчий округ № 142

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 142

СОКЕРЧАК Вячеслав Михайлович

Одеська обл.
В.О. 142

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Котовськ, Котовська мiська рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 199.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –166982.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 119745 (71,71%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 119569 (71,61%).
Обраний народним депутатом України
Сокерчак В. М., 40980 (34,27%) голосів.

Народився 27 сiчня 1947 року в с. Пiщанiй Балтського району Одеської
областi. Має вищу освiту, в 1973 році закiнчив Одеський сiльськогосподарський
iнститут за спецiальнiстю економiка та органiзацiя сiльського господарства.

1965–1972 рр. – тракторист, екскаваторник Пiщанського вiддiлення БалтA
ського мiжколгоспбуду Одеської областi. 1972–1973 рр. – диспетчер  колгоспу
iм. Ленiна, Балтський район Одеської областi; 1973–1983 рр. – на партійній
роботі; 1983–1988 рр. – начальник районного управлiння сiльського господарA
ства, голова РАПО, м. Балта Одеської областi; 1988–1991 рр. – голова БалтA
ського райвиконкому Одеської областi; 1991–1993 рр. – заступник голови
агропромислової системи «Балтамолоко», Одеська область; 1993–1994 рр. –
директор Балтського профтехучилища № 46. Народний депутат України 13
скликання. Нагороджений медаллю «За трудову доблесть». Член
Комунiстичної партiї України. Перший заступник голови Комiтету Верховної
Ради України з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi. Член депутатської
фракцiї Комунiстичної партiї України.
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5 Куліш Володимир Васильович 1532 1,25
6 Новіков Віталій Володимирович 1130 0,92
7 Пономаренко Вячеслав Дмитрович 1158 0,95
8 Сокалюк Всеволод Петрович 2369 1,93
9 Щіпковський Геннадій Павлович 2616 2,14

1 Беген Раїса Іванівна 1830 1,49
2 Гриневецький

Сергій Рафаїлович 54389 44,42
3 Додонов Мирослав Іванович 5845 4,77
4 Звонарж Андрій Юрійович 38117 31,13

Виборчий округ № 143

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 143

ГРИНЕВЕЦЬКИЙ Сергій Рафаїлович

В.О. 143

Одеська обл.

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Роздiльна.
Загальна кількість виборчих дільниць – 198.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –168916.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 122547 (72,55%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 122443 (72,49%).
Обраний народним депутатом України
Гриневецький С. Р., 54389 (44,42%) голосів.

Народився 25 вересня 1957 року в с. Лужанка Тарутинського району
Одеської областi. Має вищу освiту, в 1979 році закiнчив Одеський технологiчний
iнститут холодильної промисловостi за спецiальнiстю холодильнi та компресорнi
машини i установки; у 1985 році – Українську сiльськогосподарську академiю
за спецiальнiстю механiзацiя сiльського господарства.

1979–1982 рр. – iнженерAтехнолог, старший iнженерAтехнолог, начальник
технiчного обмiнного пункту, завiдуючий ремонтними майстернями, заступник
керуючого з матерiальноAтехнiчного постачання регiонального виробничого
об’єднання з виробничоAтехнiчного забезпечення сiльського господарства,
м. Роздiльна Одеської областi; 1982–1991 рр. – на комсомольськiй та партійній
роботі; 1992–1995 рр. – керiвник секретарiату Одеської обласної ради
народних депутатiв; 1995–1998 рр. – заступник голови, перший заступник
голови Одеської обласної державної адмiнiстрацiї. Безпартiйний. Член
Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці.
Член  депутатської фракцiї НародноAдемократичної партiї.
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14 Левцун Володимир Іванович 1303 1,13
15 Лень Володимир Семенович 653 0,57
16 Міщенко Анатолій Васильович 567 0,49
17 Носов Владислав Васильович 6599 5,73
18 Павленко Юрій Олексійович 1855 1,61
19 Полікарпова Ольга Іванівна 1419 1,23
20 Рудаков Василь Петрович 172 0,15
21 Сверчков Іван Григорович 397 0,34
22 Свириденко Григорій Петрович 533 0,46
23 Семено Володимир Маркович 171 0,15
24 Скриль Віктор Петрович 252 0,22
25 Суржа Лариса Михайлівна 1823 1,58
26 Чернишова Ніна Сергіївна 776 0,67
27 Шарпило Олександр Миколайович 432 0,38

1 Авласьонок Сергій Володимирович 1031 0,90
2 Безшапочний Сергій Борисович 6965 6,05
3 Білоус Вячеслав Олександрович 6890 5,99
4 Бойко Віталій Ілліч 12333 10,72
5 Брагінець Микола Володимирович 549 0,48
6 Головко Володимир Ілліч 3718 3,23
7 Гринь Андрій Дмитрович 1639 1,42
8 Гусак Леонід Гаврилович 27592 23,97
9 Доброва Ганна Артемівна 1017 0,88
10 Заболотний

Вячеслав Анатолійович 889 0,77
11 Кіліпко Михайло Григорович 6010 5,22
12 Кіпаріс Федір Сергійович 572 0,50
13 Кульчинський Микола Георгійович 14935 12,98

Виборчий округ № 144

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 144

ГУСАК Леонід Гаврилович

Полтавська обл.

В.О. 144

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Полтава, Ленiнська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 93.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –170883.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 115276 (67,46%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 115092 (67,35%).
Обраний народним депутатом України
Гусак Л. Г., 27592 (23,97%) голоси.

м. Полтава

Народився 29 серпня 1939 року в м. Полтавi. Має вищу освiту, в
1963 році закiнчив Харкiвський полiтехнiчний iнститут за спецiальнiстю
машини i технологiя обробки металiв тиском.

1956–1958 рр. – учень токаря, токарAрозточувальник Полтавського
турбомеханiчного заводу; 1958–1963 – студент Харкiвського полiтехнiчного
iнституту; 1963–1981 рр. – iнженерAконструктор, механiк, начальник конструкA
торського бюро, заступник секретаря парткому, секретар парткому, заступник
головного iнженера, заступник директора з виробництва Полтавського
турбомеханiчного заводу; 1981–1983 рр. – голова виконкому Київської районA
ної ради народних депутатiв м. Полтави; 1983–1985 рр. – на партійній роботі;
1985–1998 рр. – директор, голова правлiння ВАТ «Полтавський турбомеханiчний
завод». Заслужений енергетик України. Нагороджений орденами Трудового
Червоного Прапора, «Знак Пошани». Безпартiйний. Член Комiтету Верховної
Ради України з питань промислової полiтики. Член депутатської фракцiї
НародноAдемократичної партiї.
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13 Оніпко Олексій Федорович 2813 2,33
14 Пилипенко Іван Кирилович 674 0,56
15 Пухай Валерій Іванович 781 0,65
16 Руденко Станіслав Анатолійович 2300 1,91
17 Стасенко

Володимир Миколайович 14327 11,88
18 Степенко Василь Іванович 17946 14,88
19 Умнов Геннадій Михайлович 1696 1,41
20 Федюн Василь Дмитрович 1326 1,10
21 Цьова Сергій Михайлович 861 0,71
22 Шахова Ольга Миколаївна 2081 1,73

1 Бережний Віктор Олександрович 4093 3,39
2 Бульба Степан Степанович 12419 10,30
3 Васюта Василь Михайлович 1516 1,26
4 Говорун Петро Васильович 454 0,38
5 Ковальов Євген Вікторович 1436 1,19
6 Кожемяко Сергій Дмитрович 4704 3,90
7 Крутько Володимир Олексійович 1192 0,99
8 Кузьменко Віктор Петрович 1281 1,06
9 Кулик Олександр Васильович 22436 18,60
10 Курилко Вікторія Олексіївна 1946 1,61
11 Куроєдов Леонід Федорович 5875 4,87
12 Московець Володимир Миколайович 769 0,64

Виборчий округ № 145

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 145

КУЛИК Олександр Васильович

В.О. 145

Полтавська обл.

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Полтава, Октябрська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 145.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –168191.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 121045 (71,97%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 120597 (71,70%).
Обраний народним депутатом України
Кулик О. В., 22436 (18,60%) голосів.

м. Полтава

Народився 26 вересня 1953 року в с. Петрiвка Полтавського району
Полтавської областi. Має вищу освiту, в 1974 роцi закiнчив Полтавський
державний педагогiчний iнститут iм. В. Г. Короленка за спецiальнiстю українA
ська мова i лiтература.

1970–1974 рр. – студент Полтавського державного педагогiчного iнституту
iм. В. Г. Короленка, кореспондент радiомовлення Полтавського заводу газоA
розрядних ламп, м. Полтава; 1974–1975 рр. – служба у Збройних Силах; 1976–
1980 рр. – кореспондент, вiдповiдальний секретар Полтавської газети
«Ленiнським шляхом», м. Полтава; 1980–1990 рр. – кореспондент, власний
кореспондент обласної газети «Зоря Полтавщини», м. Полтава; 1990–1994 рр. –
головний редактор міської газети «Полтавський вісник»; 1994–1998 рр. –
головний редактор обласної газети «Полтавська думка», м. Полтава. НагородA
жений відзнакою Президента України – хрестом «За мужність». Член НародA
ного Руху України. Член Комiтету Верховної Ради України з питань свободи
слова та iнформацiї. Член депутатської фракцiї Народного Руху України.
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6 Сироватко Володимир Іванович 1419 1,12
7 Сіора Володимир Іванович 1794 1,41
8 Таран(Терен) Віктор Васильович 28592 22,49
9 Твердохліб Микола Федорович 936 0,74
10 Харченко Олександр Михайлович 734 0,58

1 Гайтота Олег Леонідович 17281 13,59
2 Залудяк Микола Іванович 27574 21,69
3 Місюра Вадим Ярославович 2541 2,00
4 Омельченко Григорій Омелянович 37465 29,46
5 Пальчик Валерій Миколайович 470 0,37

Виборчий округ № 146

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 146

ОМЕЛЬЧЕНКО Григорій Омелянович

Полтавська обл.

В.О. 146

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Кременчук.
Загальна кількість виборчих дільниць – 94.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –181459.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 127351 (70,18%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 127154 (70,07%).
Обраний народним депутатом України
Омельченко Г. О., 37465 (29,46%) голосів.

Народився 4 травня 1951 року в с. Новоселицi Миргородського райоA
ну Полтавської областi. Має вищу освiту, в 1976 році закiнчив Київський
державний унiверситет iм. Т. Г. Шевченка за спецiальнiстю правознавA
ство. Кандидат юридичних наук, доцент.

1968–1969 рр. – робiтник радгоспу, с. Дiбрiвка Миргородського району
Полтавської областi; 1969–1971 рр. – служба у Збройних Силах; 1971–1976 рр. –
студент Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка; 1976–
1983 рр. – слiдчий, старший слiдчий, заступник начальника слiдчого вiддiлення
МВС УРСР, м. Київ; 1983–1986 рр. – ад’юнкт Київської вищої школи МВС
СРСР, м. Київ; 1986–1992 рр. – викладач, старший викладач, в. о.  доцента
Української академiї внутрiшнiх справ, м. Київ; 1992–1994 рр. – начальник
вiддiлу Головного управлiння вiйськової контррозвiдки Служби безпеки
України, м. Київ. Народний депутат України 13 скликання. Безпартiйний. Член
Комiтету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоA
охоронної дiяльностi та боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю.
Член депутатської групи «Незалежні».
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10 Масенко Олександр Миколайович 38284 29,82
11 Нагірний Олександр Іванович 673 0,52
12 Павличенко Володимир Григорович 3813 2,97
13 Резніков Володимир Олександрович 928 0,72
14 Сидоров Олександр Іванович 259 0,20
15 Стеценко Михайло Васильович 8416 6,56
16 Судаков Ігор Валентинович 1096 0,85
17 Шарий Володимир Іванович 1669 1,30
18 Шевель Григорій Петрович 4966 3,87

1 Бондаренко Сергій Володимирович 2684 2,09
2 Голуб Володимир Семенович 768 0,60
3 Дорош Володимир Миколайович 4427 3,45
4 Івасечко Богдан Миколайович 1831 1,43
5 Іващенко Микола Федорович 8076 6,29
6 Карнаух Микола Васильович 7101 5,53
7 Квітка Юрій Володимирович 1689 1,32
8 Коряк Василь Васильович 28525 22,22
9 Костюк Іван Васильович 1190 0,93

Виборчий округ № 147

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 147

МАСЕНКО Олександр Миколайович

В.О. 147

Полтавська обл.

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Лубни.
Загальна кількість виборчих дільниць – 205.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –155387.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 128398 (82,63%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 128368 (82,61%).
Обраний народним депутатом України
Масенко О. М., 38284 (29,82%) голоси.

Народився 3 лютого 1949 року в с. Зарiг Оржицького району Полтавської
областi. Має вищу освiту, в 1981 році закiнчив Київський iнститут народного
господарства iм. Д. С. Коротченка за спецiальнiстю фiнанси i кредит.

1967–1985 рр. –  iнспекторAревiзор, бухгалтер, завiдуючий центральною
ощадкасою, смт Оржиця Полтавської областi; 1985–1988 рр. – завiдуючий
фiнансовим вiддiлом Оржицького райвиконкому Полтавської областi;
1988–1994 рр. – секретар парткому, голова колгоспу «Iскра»,
Оржицького району Полтавської областi. Народний депутат України 13
скликання. Член Комунiстичної партiї України. Голова пiдкомiтету
Комiтету Верховної Ради України з питань державного будiвництва,
мiсцевого самоврядування та дiяльностi рад. Член депутатської фракцiї
Комунiстичної партiї України.
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9 Муравйов
Сергій Михайлович 10103 7,34

10 Попов Микола Іванович 1991 1,45
11 Пошивайло

Олександр Миколайович 19586 14,22
12 Третецький Василь Пилипович 15402 11,18
13 Фесенко Андрій Михайлович 3532 2,56
14 Шраменко

Володимир Олександрович 751 0,55

1 Василинка Петро Євсейович 12089 8,78
2 Вернигора Леонід Михайлович 10467 7,60
3 Домашенко Тетяна Михайлівна 2297 1,67
4 Дорошенко Іван Борисович 5886 4,27
5 Клочко Марія Олександрівна 28527 20,71
6 Коломієць Микола Васильович 8231 5,98
7 Куценко Олександр Михайлович 3027 2,20
8 Лозінський

Володимир Володимирович 547 0,40

Виборчий округ № 148

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 148

КЛОЧКО Марія Олександрівна

Полтавська обл.

В.О. 148

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Миргород.
Загальна кількість виборчих дільниць – 202.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –162450.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 137800 (84,83%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 137713 (84,77%).
Обрана народним депутатом України
Клочко М. О., 28527 (20,71%) голосів.

Народилася 3 вересня 1949 року в с. Пустовiйтове Глобинського району
Полтавської областi. Має вищу освiту, в 1976 році закiнчила Полтавський
кооперативний iнститут  за спеціальністю товарознавство і організація
торгівлі промисловими товарами, у 1982 році – Полтавський сiльськоA
господарський iнститут за спецiальнiстю  агрономiя.

1964–1967 рр. – працівник Пустовiйтiвського вiддiлення зв’язку, робітниця
Пустовiйтiвського радгоспу Глобинського району Полтавської областi; 1968–
1970 рр. – продавець, завiдуюча магазином № 3 Пустовiйтiвського робкоопу ;
1970–1972 – робiтниця Пустовiйтівського  радгоспу, Глобинський район та
Яреськiвського цукрозаводу, Шишацький  район Полтавської областi; 1972–
1978 – робота в закладах торгівлі, Шишацький район Полтавської областi; 1978–
1984 рр. – на партійній роботі; 1984–1987 рр. – заступник голови Шишацького
райвиконкому; 1987–1998 – старший економiст, завiдуюча вiддiлом кадрiв, гоA
лова профспiлкового комiтету КСП iм. Довженка Шишацького району
Полтавської областi. Член Комунiстичної партiї України. Член Комiтету
Верховної Ради України з питань аграрної полiтики та земельних вiдносин. Член
депутатської фракцiї Комунiстичної партiї України.
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9 Пожаров Олександр Олександрович 3901 3,19
10 Попович Віталій Сергійович 399 0,33
11 Рижков Юрій Миколайович 422 0,35
12 Саволій Микола Іванович 675 0,55
13 Сапко Ольга Борисівна 2464 2,02
14 Ткаченко Володимир Миколайович 667 0,55
15 Труханов Валерій Іванович 457 0,37
16 Цемах Юрій Аркадійович 8633 7,07

1 Голубенко Володимир Петрович 1980 1,62
2 Жеваго Костянтин Валентинович 55940 45,79
3 Камінський Леонід Олексійович 4259 3,49
4 Келим Олександр Iванович 2640 2,16
5 Ківшик Петро Андрійович 5049 4,13
6 Клименко Василь Федорович 21627 17,70
7 Корецький Юрій Миколайович 1541 1,26
8 Литвиненко Анатолій Степанович 1203 0,98

Виборчий округ № 149

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 149

ЖЕВАГО Костянтин Валентинович

В.О. 149

Полтавська обл.

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Глобине.
Загальна кількість виборчих дільниць – 159.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –167905.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 122172 (72,76%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 122172 (72,76%).
Обраний народним депутатом України
Жеваго К. В., 55940 (45,79%) голосів.

Народився 7 сiчня 1974 року в селищі Iультинi Магаданської областi.
Має вищу освiту, в 1996 році закiнчив Київський державний економiчний
унiверситет за спецiальнiстю облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності.

1991–1996 рр. – студент Київського державного економічного універA
ситету; 1993–1996 рр. – фiнансовий директор АТЗТ «Фiнанси та кредит»;
1996–1998 рр. – голова правлiння АТЗТ «Фiнанси та кредит», заступник
голови ради АТ «Полтавський гірничоAзбагачувальний комбінат». БезпарA
тійний. Член Комiтету Верховної Ради України з питань економiчної
полiтики, управлiння народним господарством, власностi та iнвестицiй.
Член депутатської фракцiї НародноAдемократичної партiї.
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13 Левицький Зіновій Васильович 1042 0,84
14 Левцун Олег Іванович 273 0,22
15 Литвин Вадим Валентинович 10688 8,57
16 Лутченко Олександр Миколайович 3497 2,80
17 Міщенко Олег Анатолійович 220 0,18
18 Мякушко Надія Семенівна 1977 1,59
19 Панасенко Олександр Миколайович 554 0,44
20 Покась Віталій Іванович 677 0,54
21 Прокопенко Олексій Андрійович 884 0,71
22 П’ятенко Віктор Григорович 338 0,27
23 Тараненко Володимир Федорович 14507 11,63
24 Тимоха Олександр Федорович 2860 2,29
25 Третяк Юрій Іванович 448 0,36
26 Холод Іван Михайлович 316 0,25

1 Асанова Роза Шукрилівна 1739 1,39
2 Брижник Микола Іванович 345 0,28
3 Гринюк Віктор Ростиславович 7138 5,72
4 Добровольський

Микола Олександрович 15130 12,13
5 Капустян Володимир Нілович 469 0,38
6 Клочко Іван Олексійович 4220 3,38
7 Козак Ярослав Іванович 26921 21,58
8 Коробенко Олександр Васильович 1617 1,30
9 Кравченко Володимир Григорович 3399 2,73
10 Крайник Сергій Тихонович 1512 1,21
11 Кулаков Анатолій Андрійович 9922 7,96
12 КучеренкоAКалашник

Людмила Дмитрівна 1750 1,40

Виборчий округ № 150

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 150

Полтавська обл.

В.О. 150

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Карлiвка.
Загальна кількість виборчих дільниць – 197.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –152852.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 124798 (81,65%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 124725 (81,60%).
Обраний народним депутатом України
Козак Я. І., 26921 (21,58%) голос.

КОЗАК Ярослав Іванович

Народився 26 травня 1944 року в м. Борщiв Тернопiльської областi.
Має вищу освіту, в 1968 роцi закiнчив IваноAФранкiвський iнститут нафти
i газу за спецiальнiстю машини i обладнання нафтових i газових промислiв.

1958–1961 рр. – учень, майстер швейного цеху; 1961–1962 рр. – дезинA
фектор Борщiвської райлiкарнi; 1962–1963 рр. –  водiй Борщiвської
«Сiльгосптехнiки»; 1963–1968 рр. – навчання в iнститутi; 1968–1975 рр. –
дизелiст, старший iнженерAмеханiк, начальник цеху Прилуцької контори
бурiння;  1975–1976 рр. – технiкAвиконроб вишкобудування, Алжирська
НДР; 1976–1987 рр. – старший iнженер, начальник цеху, заступник
директора Полтавського тампонажного управлiння; 1987–1990 рр. –
старший iнженерAкерiвник контракту по пiдтримцi пластового тиску в
Iраку; 1990–1997 рр. –  заступник головного механiка, заступник начальA
ника управлiння, заступник начальника вiддiлу, начальник управлiння,
голова правлiння об’єднання ВАТ «Укрнафта». Безпартiйний.
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11 Лісовий Володимир Іванович 824 0,63
12 Мигаль Олександр Миколайович 6668 5,10
13 Мирошніков

Петро Володимирович 20684 15,81
14 Панченко Олександр Іванович 12052 9,21
15 Попельнюх Анатолій Федорович 5851 4,47
16 Симонова Світлана Григорівна 2077 1,59
17 Тоцький Олександр Макарович 212 0,16
18 Хоруженко Євген Михайлович 1833 1,40
19 Щербак Сергій Павлович 3712 2,84

1 Бондаренко Василь Маркович 11313 8,65
2 Вартеванян Мельсик Багратович 110 0,08
3 Заславець Анатолій Петрович 1842 1,41
4 Імас Євген Вікторович 10793 8,25
5 Кириченко Микола Олексійович 28678 21,92
6 Клюс Олександр Васильович 1673 1,28
7 Корнієнко Віктор Миколайович 4986 3,81
8 Кувічка Олександр Іванович 1138 0,87
9 Лавренчук Володимир Миколайович 383 0,29
10 Лакота Василь Іванович 4668 3,57

Виборчий округ № 151

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 151

КИРИЧЕНКО Микола Олексійович

В.О. 151

Полтавська обл.

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Лохвиця.
Загальна кількість виборчих дільниць – 201.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –157566.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 130897 (83,07%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 130821 (83,03%).
Обраний народним депутатом України
Кириченко М. О., 28678 (21,92%) голосів.

Народився 6 березня 1959 року в с. Хмелiвi Смiлiвського району Сумської
областi. Має вищу освiту, в 1983 році закiнчив Полтавський державний педагогічA
ний iнститут iм. В. Г. Короленка за спецiальнiстю iсторiя i суспiльствознавство,
навчається в Національній юридичій академії ім. Ярослава Мудрого. Доцент,
магістр педагогічних наук.

1974–1978 рр. – учень Лебединського педагогiчного училища  iм.  А.  С.  МакаA
ренка, Сумська область; 1978–1979 рр. – учитель початкових класiв Лавської
восьмирiчної школи, Сосницький район Чернiгiвської областi; 1979–
1983 рр. – студент Полтавського державного педiнституту iм. В. Г. Короленка;
1983–1987 рр. – учитель, заступник директора, директор Давидiвської
середньої школи, Пирятинський район Полтавської областi; 1987–1991 рр. –
на партійній роботі; 1991–1994 рр. – iнспектор вiддiлу освiти ПирятинA
ської райдержадмiнiстрацiї, завiдуючий Пирятинською районною методичA
ною службою відділу освіти райдержадмiнiстрацiї, Полтавська область.
Народний депутат України 13 скликання. Член Комуністичної партії УкA
раїни. Голова пiдкомiтету Комiтету Верховної Ради України у закордонA
них справах i зв’язках із СНД. Член депутатської фракцiї Комунiстичної
партiї України.
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11 Мовчан Павло Михайлович 23123 17,96
12 Мрозович Андрій Юзефович 229 0,18
13 Несенюк Микола Іванович 15157 11,78
14 Саєнко Валерій Іванович 1894 1,47
15 Сенчук Андрій Іванович 1786 1,39
16 Табачук Віталій Ананійович 499 0,39
17 Тарас Василь Ігорович 5805 4,51
18 Цислінський Євген Микитович 1054 0,82
19 Шкуратюк Віктор Петрович 8334 6,47
20 Юскович Валентина Іванівна 2259 1,76

1 Дем’янчук Анатолій Степанович 3118 2,42
2 Кобилянська Віра Григорівна 8327 6,47
3 Ковальчук Павло Іванович 656 0,51
4 Ковтунець Володимир Віталійович 5821 4,52
5 Кульчинський Микола Георгійович 6150 4,78
6 Кучерук Євген Філімонович 6650 5,17
7 Луценко Юрій Віталійович 20376 15,83
8 Мазяр Ростислав Михайлович 328 0,25
9 Матвійчук Василь Олексійович 1136 0,88
10 Мацнєв Валерій Анатолійович 1013 0,79

Виборчий округ № 152

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 152

МОВЧАН Павло Михайлович

Рівненська обл.

В.О. 152

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Рiвне.
Загальна кількість виборчих дільниць – 98.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –178812.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 128862 (72,07%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 128716 (71,98%).
Обраний народним депутатом України
Мовчан П. М., 23123 (17,96%) голоси. м. Рiвне

Народився 15 липня 1939 року в с. Велика Вiльшанка Василькiвського
району Київської областi. Має вищу освiту, в 1965 році закiнчив Лiтературний
iнститут iм. М. Горького за спецiальнiстю журналiстика, у 1970 році – Вищі
курси сценаристів та режисерів при Держкіно СРСР.

1958–1960 рр. – токар, технiкAконструктор, iнженер заводу п/с 244, м. Київ;
1960–1965 рр. – студент  Лiтературного iнституту ім. М. Горького, м. Москва;
1965–1968 рр. – робота  на підприємствах Сибiру, в організаціях Далекого СхоA
ду та Карпатського регіону; 1968–1970 рр. – слухач Вищих курсiв сценаристiв i
режисерiв, м. Москва; 1970–1974 рр. – редакторAсценарист Київської
кiностудiї iм. О. Довженка; 1974–1988 рр. – на творчiй роботi, м. Київ; 1988–
1991 рр. – секретар Спiлки письменникiв України, м. Київ. Народний депутат
України 12 та 13 скликань. Заслужений діяч мистецтв України. Лауреат ДерA
жавної премії України імені Т. Г. Шевченка.  Член Народного Руху України.
Член Комiтету Верховної Ради України у закордонних справах i зв’язках із
СНД. Член депутатської фракцiї Народного Руху України.
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12 Назарук Михайло Йосипович 2614 1,94
13 Папач Микола Володимирович 1630 1,21
14 Пасічник Віктор Олександрович 3310 2,45
15 Романуха Мирослав Аркадійович 1583 1,17
16 Сальчук Георгій Миколайович 2620 1,94
17 Сидорня Володимир Миколайович 5797 4,30
18 Сідлецький Олександр Станіславович 8105 6,01
19 Циба Віктор Петрович 713 0,53
20 Черняк Володимир Кирилович 28383 21,03
21 Чубунов Віктор Федорович 761 0,56
22 Яцик Анатолій Васильович 9148 6,78

1 Вознюк Микола Степанович 2120 1,57
2 Грищук Анатолій Володимирович 8111 6,01
3 Гуменюк Василь Степанович 7528 5,58
4 Заболотний Василь Іванович 9796 7,26
5 Казмірчук Василь Олександрович 1440 1,07
6 Кашуба Олег Романович 752 0,56
7 Кравчук Володимир Павлович 2963 2,20
8 Краплич Руслан Ростиславович 1982 1,47
9 Кучиньський Василь Миколайович 2005 1,49
10 Матковський Олег Богданович 7970 5,91
11 Музичук Аркадій Степанович 1918 1,42

Виборчий округ № 153

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 153

ЧЕРНЯК Володимир Кирилович

В.О. 153

Рівненська обл.

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – смт Гоща.
Загальна кількість виборчих дільниць – 231.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –170271.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 135023 (79,30%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 134950 (79,26%).
Обраний народним депутатом України
Черняк В. К., 28383 (21,03%) голоси.

Народився 26 жовтня 1941 року в с. Мнишинi Гощанського району
Рiвненської областi.  Має вищу освiту,  в 1969 році закiнчив Київський державA
ний унiверситет iм. Т. Г. Шевченка за спецiальнiстю полiтична економiя.
Доктор економiчних наук, професор.

1958–1960 рр. – завiдуючий медпунктом с. Корост та с. Вирка Сарненського
району Рiвненської областi; 1960–1963 рр. – служба у Збройних Силах;  1963–
1964 рр. –робітник Харківського заводу iм. Малишева, помічник епідеміолога
Гощанської райсанепідемстанції Рівненської області; 1964–1969 рр. – студент
Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка; 1969–1997 рр. –
інженер, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник,
завідуючий відділом Інституту економіки НАН України; 1997–1998 рр. – завіA
дуючий відділом НауковоAдослiдного фiнансового iнституту при Мiнфiнi УкA
раїни, радник Прем’єрAмiнiстра України, заступник голови Народного Руху
України. Перший заступник голови Комiтету Верховної Ради України з питань
економiчної полiтики, управлiння народним господарством, власностi та
iнвестицiй. Член депутатської фракцiї Народного Руху України.
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13 Пасічник Василь Васильович 1066 0,75
14 Плютинський

Володимир Антонович 5888 4,16
15 Поровський Микола Іванович 4638 3,28
16 Пустовіт Григорій Олександрович 1577 1,12
17 Рибак Володимир Васильович 499 0,35
18 Тадеєв Петро Олександрович 2448 1,73
19 Феськов Петро Васильович 955 0,68
20 Фусік Юрій Антонович 1416 1,00
21 Цвіль Володимир Іванович 4787 3,38
22 Цехмістренко Віталій Григорович 34196 24,18
23 Ясиновський Григорій Іванович 10321 7,30

1 Артемяк Вадим Омелянович 431 0,30
2 Васільєв Іван Васильович 6758 4,78
3 Вегера Петро Павлович 5287 3,74
4 Вознюк Олександр Михайлович 4204 2,97
5 Гудима Євген Петрович 1558 1,10
6 Кітюк Василь Васильович 1487 1,05
7 Мирончук Петро Володимирович 1390 0,98
8 Музичко Олександр Іванович 5145 3,64
9 Олексіюк Сергій Сергійович 28687 20,28
10 Омельчук Роман Юстинович 1658 1,17
11 Павлов Віктор Олексійович 971 0,69
12 Панчук Василь Григорович 714 0,50

Виборчий округ № 154

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 154

ЦЕХМIСТРЕНКО Віталій Григорович

Рівненська обл.

В.О. 154

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Дубно.
Загальна кількість виборчих дільниць – 241.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –169535.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 141488 (83,46%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 141433 (83,42%).
Обраний народним депутатом України
Цехмістренко В. Г., 34196 (24,18%) голосів.

Народився 1 червня 1965 року в м. Бiла Церква Київської областi.
Має вищу освiту, в 1987 році закiнчив Українську сiльськогосподарську академiю
за спецiальнiстю економiка i органiзацiя сiльськогосподарського виробництва.

1982–1987 рр. – студент; 1987–1988 рр. – головний економiст колгосA
пу iм. Ленiна, Білоцерківський район Київської області;  1988–1990 рр. –
економiст агрофірми «Зоря», головний бухгалтер СП «ЗоряAНасiння»,
Рівненський район Рівненської області; 1990–1992 рр. – економiст
Рівненської філії кооперативного банку «Восток», фінансист АЕБР
«Економбанк», провідний економіст АКБ «Фіатбанк», м. Рівне; 1992–
1998 рр. – директор, генеральний директор виробничоAфiнансової компанiї
«Райз», м. Рівне. Безпартiйний. Член Комiтету Верховної Ради України з
питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi. Позафракцiйний.
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7 Петрук Віктор Іванович 12099 9,00
8 Печерикін Вільям Леонідович 1951 1,45
9 Пєхотін Анатолій Федорович 4426 3,29
10 Полюхович Іван Павлович 26657 19,83
11 Татусь Віктор Андрійович 16881 12,56
12 Хомич Микола Васильович 4148 3,09
13 Щуровський Йосип Михайлович 293 0,22
14 Ярошик Микола Якович 1322 0,98

1 Александропуло
Анатолій Георгійович 452 0,34

2 Бештинарська
Неоніла Олександрівна 1572 1,17

3 Василишин Роман Данилович 23873 17,76
4 Зіненко Володимир Іванович 4084 3,04
5 Костюк Олександр Власович 11355 8,45
6 Кузло Адам Панасович 2808 2,09

Виборчий округ № 155

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 155

ПОЛЮХОВИЧ Іван Павлович

В.О. 155

Рівненська обл.

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Дубровиця.
Загальна кількість виборчих дільниць – 202.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –163157.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 134589 (82,49%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 134444 (82,40%).
Обраний народним депутатом України
Полюхович І. П., 26657 (19,83%) голосів.

Народився 11 березня 1954 року в с. Серниках Зарiчненського району
Рiвненської областi. Має вищу освiту, в 1975 році закiнчив Рiвненський державA
ний педагогiчний iнститут  iм.  Д.  З.  Мануїльського за спецiальнiстю українська
мова i лiтература, в 1994 році – Інститут державного управлiння i самоврядування
при Кабiнетi Мiнiстрiв України за спецiальнiстю державне управлiння.

1975–1992 рр. – учитель Неньковицької восьмирiчної, Борiвської середньої,
Зарiчненської середньої шкiл Зарічненського району Рiвненської областi; 1992–
1993 рр. – заступник голови Зарiчненської районної держадмiнiстрацiї; 1993–
1994 рр. – слухач Інституту державного управління і самоврядування,
м. Київ; 1994–1995 рр. – слухач Вищої школи управління, м. Бонн;
1995–1998 рр. –  спецiалiст вiддiлу, завiдуючий вiддiлом секретарiату
Зарiчненської райдержадмiнiстрацiї, Рівненська область. Член Народного Руху
України. Голова пiдкомiтету Комiтету Верховної Ради України з питань
екологiчної полiтики, природокористування та лiквiдацiї наслiдкiв ЧорнобильA
ської катастрофи. Член депутатської фракцiї Народного Руху України.
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11 Мулява Володимир Савелійович 24379 18,23
12 Ніколайчук Сергій Ісакович 1995 1,49
13 Пацьола Віктор Іларіонович 5782 4,32
14 Середа Олексій Платонович 2150 1,61
15 Солончук Володимир Федорович 827 0,62
16 Тарасюк Олександр Михайлович 241 0,18
17 Філінський Володимир Петрович 626 0,47
18 Цуман Наталія Василівна 1301 0,97
19 Швидкий Петро Євдокимович 679 0,51
20 Юркевич Олександр Романович 10622 7,94
21 Якимович Михайло Іванович 925 0,69
22 Яхимець Микола Михайлович 1964 1,47

1 Боярчук Андрій Юрійович 3170 2,37
2 Бурячинський

Олександр Миколайович 4645 3,47
3 Гречко Володимир Васильович 6132 4,59
4 Данильчук Олександр Юрійович 38137 28,52
5 Заіченко Леонід Омелянович 1652 1,24
6 Злочевський

Микола Владиславович 291 0,22
7 Колупаєв Борис Сергійович 2303 1,72
8 Лейчук Сергій Іванович 1115 0,83
9 Лех Ігор Йосипович 4203 3,14
10 Максимов Олександр Іванович 1227 0,92

Виборчий округ № 156

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 156

ДАНИЛЬЧУК Олександр Юрійович

Рівненська обл.

В.О. 156

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Сарни.
Загальна кількість виборчих дільниць – 184.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –156882.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 133765 (85,26%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 133723 (85,24%).
Обраний народним депутатом України
Данильчук О. Ю., 38137 (28,52%) голосів.

Народився 17 жовтня 1959 року в с. Бiлка Березнiвського району
Рiвненської областi. Має вищу освiту, в 1986 році закiнчив Українську
сiльськогосподарську академiю за спецiальнiстю лiсове господарство.

1977–1978 рр. – тренер з класичної боротьби ДСТ «Колос», м. Березне;
1978–1979 рр. – слюсарAремонтник Березнiвського фарфорового
заводу; 1979–1986 рр. – студент Української сільськогосподарської академії;
1986–1987 рр. – майстер Боярського лісництва Київської області та НовоA
ставського лiсництва Рівненської області; 1987–1990 рр. – агроном
Республiканського дослiдноAпоказового господарства квiткових та декоA
ративних культур; 1991–1996 рр. – головний спеціаліст, інженер ТОВ
«Блок», генеральний директор СП «Либідь», директор СП «Натуралменте»
та СП «Континенталь», м. Київ; 1996–1998 рр. – директор регіональної
дирекції АТЗТ «Інтергаз», м. Київ. Безпартiйний. Член Комiтету ВерховA
ної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
дiяльностi та боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю. Член деA
путатської фракції НародноAдемократичної партії.
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12 Лапін Євген Васильович 13166 10,93
13 Левченко Володимир Іванович 2827 2,35
14 Макаренко Олег Степанович 1061 0,88
15 Мозговий Іван Павлович 2942 2,44
16 Мусієнко Седа Місаківна 7739 6,42
17 Тертишник

Володимир Митрофанович 1459 1,21
18 Тесленко Ігор Миколайович 9739 8,08
19 Тропін Володимир Ілліч 20937 17,38
20 Хоменко Майя Георгіївна 1926 1,60
21 Щербатенко Андрій Миколайович 5604 4,65

1 Александрова Галина Костянтинівна 1396 1,16
2 Ананченко Олег Миколайович 716 0,59
3 Баштовий Володимир Юхимович 651 0,54
4 Білолюбська Катерина Григорівна 6553 5,44
5 Воробйов Олександр Миколайович 6948 5,77
6 Гарін Володимир Ігорович 896 0,74
7 Гриценко Микола Семенович 7906 6,56
8 Грінцов Іван Григорович 5415 4,49
9 Звірко Олександр Євстафійович 1697 1,41
10 Кварта Наталія Антонівна 2514 2,09
11 Киричук Борис Вікторович 2055 1,71

Виборчий округ № 157

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 157

ТРОПIН  Володимир Ілліч

В.О. 157

Сумська обл.

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Суми, Ковпакiвська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 87.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –191979.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 120975 (63,01%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 120490 (62,76%).
Обраний народним депутатом України
Тропін В. І., 20937 (17,38%) голосів.

м. Суми

Народився 14 грудня 1950 року в м. Глуховi Сумської областi. Має вищу
освiту, в 1981 році закiнчив Київський державний унiверситет iм. Т. Г. ШевченA
ка за спецiальнiстю мiжнароднi вiдносини. Кандидат iсторичних наук, доцент.

1970–1971 рр. – слюсар, наладчик Запорiзького моторобудiвного заводу;
1971–1973 рр. –  служба у Збройних Силах; 1974–1976 рр. – наладчик КиївA
ського авiацiйного заводу; 1976–1981 рр. – студент Київського державного
університету ім. Т. Г. Шевченка; 1981–1982 рр. – iнженер проектної групи
Чернiгiвського домобудiвного комбiнату; 1982–1988 рр. – асистент Сумського
фiлiалу Харкiвського полiтехнiчного iнституту, аспiрант Київського державного
унiверситету iм. Т. Г. Шевченка; 1988–1998 рр. – старший викладач Сумського
філіалу Харківського політехнічного інституту, старший викладач, доцент
кафедри полiтологiї, соцiологiї та права Сумського державного унiверситету.
Член Комунiстичної партiї України. Член Комiтету Верховної Ради України у
закордонних справах i зв’язках із СНД. Член депутатської фракцiї Комунiстичної
партiї України.
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10 Павлик Володимир Анатолійович 3422 2,44
11 Парахненко Анатолій Іванович 2696 1,92
12 Петренко Володимир Сергійович 15342 10,93
13 Погребняк Олександр Дмитрович 1022 0,73
14 Приходько Катерина Степанівна 1963 1,40
15 Соловей Микола Петрович 4383 3,12
16 Череп Валерій Іванович 38999 27,77
17 Чернявський Олексій Пилипович 4580 3,26
18 Чопенко Василь Михайлович 6087 4,34

1 Баронін Борис Іванович 3049 2,17
2 Васенко Вячеслав Ксенофонтович 1119 0,80
3 Головач Сергій Іванович 8087 5,76
4 Дяченко Юрій Васильович 1316 0,94
5 Зайченко Владислав Олексійович 1296 0,92
6 Каіпецький Вячеслав Олександрович 3678 2,62
7 Колосовська Ганна Петрівна 524 0,37
8 Марченко Ірина Вікторівна 4591 3,27
9 Нарбут Олександр Віталійович 20244 14,42

Виборчий округ № 158

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 158

Сумська обл.

В.О. 158

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Бiлопiлля.
Загальна кількість виборчих дільниць – 220.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –187868.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 140550 (74,81%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 140411 (74,74%).
Обраний народним депутатом України
Череп В. І., 38999 (27,77%) голосів.

ЧЕРЕП Валерій Іванович

Народився 23 березня 1940 року в с. ДанилоAIванiвка Мелітопольського
району Запорiзької областi. Має вищу освiту, в 1962 роцi закiнчив Криворiзький
гiрничоAрудний iнститут за спецiальнiстю будівництво і архітектура.

1953–1957 рр. – учень  Запорізького будівельного технікуму; 1957– 1959 рр. –
муляр, майстер, виконроб, начальник дільниці БУ № 16 тресту «КриворіжпівнічA
рудбуд»; 1959–1960 рр. – служба у Збройних Силах; 1960–1971 рр. – працював
на керiвних посадах  у будiвельних органiзацiях м. Кривого Рогу та м. ДнiпроA
петровська; 1971–1977 рр. – заступник голови виконкому Днiпропетровської
обласної Ради народних депутатiв; 1977–1982 рр. – перший заступник голови,
голова об’єднання «Укрмiжколгоспбуд»; 1982–1985 рр. – Мiнiстр сiльського
будiвництва УРСР; 1985–1991 рр. – заступник голови Держагропрому УРСР,
Міністр УРСР, Голова «Украгробуду»;  1991–1997 рр. – голова Комісії ВерховA
ної Ради України, голова Комітету Верховної Ради України; 1997–
1998 рр. – Міністр транспорту України. Народний депутат України 12, 13 склиA
кань. Заслужений будiвельник України. Безпартiйний. Член Комiтету ВерховA
ної Ради України з питань будiвництва, транспорту i зв’язку. Член депутатської
фракцiї СоцiалAдемократичної партiї України (об’єднаної).
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6 Панок Геннадій Григорович 659 0,55
7 Пявка Іван Михайлович 5744 4,76
8 Радько Василь Іванович 9069 7,51
9 Стрижак Дмитро Васильович 1114 0,92
10 Шкурат Анатолій Павлович 2107 1,74
11 Якімечко Анатолій Анатолійович 557 0,46

1 Деркач Андрій Леонідович 69329 57,41
2 Ігнатенко

Олександр Степанович 6857 5,68
3 Лавриненко Микола Федорович 9610 7,96
4 Литовченко Микола Іванович 2683 2,22
5 Мигаль Сергій Михайлович 2628 2,18

Виборчий округ № 159

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 159

В.О. 159

Сумська обл.

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Глухiв.
Загальна кількість виборчих дільниць – 217.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –152537.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 120886 (79,25%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 120759 (79,17%).
Обраний народним депутатом України
Деркач А. Л., 69329 (57,41%) голосів.

ДЕРКАЧ Андрій Леонідович

Народився 19 серпня 1967 року в м. Днiпропетровську. Має вищу освiту,
в 1989 роцi закiнчив Харкiвське вище вiйськове командноAiнженерне учиA
лище ракетних вiйськ iм. Маршала Крилова за спецiальнiстю лiтальнi
апарати, в 1993 роцi – академiю Мiнiстерства безпеки Росiї.

1984–1989 рр. – курсант Харківського вищого військового командноA
інженерного училища; 1989–1990 рр. – служба у Збройних Силах; 1990–
1993 рр. – слухач академії Міністерства безпеки Росії; 1993–1994 рр. –
співробітник управління Служби безпеки України по Дніпропетровській
області, заступник директора асоцiацiї «Приднiпров’я»; 1994–1997 рр. –
заступник керiвника контрольної служби Президента України, консульA
тант Президента України з зовнiшньоекономiчних питань; 1997–1998 рр. –
перший помiчник Прем’єрAмiнiстра України. Член Української партiї
справедливостi. Член Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету.
Член депутатської фракцiї Партiї Зелених України.
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7 Єлішевич Григорій Львович 231 0,19
8 Іваницький Юрій Пантелійович 538 0,44
9 Капустін Віктор Володимирович 11437 9,33
10 Мордовець Леонід Михайлович 2430 1,98
11 Прокопенко Володимир Вікторович 1309 1,07
12 Рева Володимир Олександрович 361 0,29
13 Романчук Анатолій Васильович 871 0,71
14 Сторіжко Володимир Юхимович 22412 18,29

1 Бурін Микола Інокентійович 2621 2,14
2 Вітренко Наталія Михайлівна 65279 53,28
3 Гайворонський

Михайло Митрофанович 1592 1,30
4 Гудименко

Олександр Володимирович 1806 1,47
5 Данілов Анатолій Петрович 1134 0,93
6 Доляр Григорій Янкелевич 1330 1,09

Виборчий округ № 160

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 160

Сумська обл.

В.О. 160

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Конотоп.
Загальна кількість виборчих дільниць – 121.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –176796.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 122647 (69,37%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 122531 (69,31%).
Обрана народним депутатом України
Вітренко Н. М., 65279 (53,28%) голосів.

ВIТРЕНКО Наталія Михайлівна

Народилася 28 грудня 1951 року в м. Києвi. Має вищу освiту, в 1973 роцi
закiнчила Київський iнститут народного господарства iм. Д. С. Коротченка
за спецiальнiстю статистика, в 1976 роцi – аспiрантуру цього ж iнституту.
Доктор економiчних наук, доцент.

1973–1976 рр. – старший економіст відділу статистики транспорту і
зв’язку ЦСУ УРСР, аспірантка Київського інституту народного госпоA
дарства; 1977–1979 рр. – молодший, старший науковий спiвробiтник
Українського НДІ науковоAтехнiчної iнформацiї Держплану УРСР;
1979–1989 рр. – доцент кафедри загальної теорiї статистики Київського
iнституту народного господарства; 1989–1994 рр. – старший науковий
спiвробiтник Ради по вивченню продуктивних сил України НАН
України; 1994–1995 рр. – радник Голови Верховної Ради України. НародA
ний депутат України 13 скликання. Голова  Прогресивної соцiалiстичної
партiї України. Член Комiтету Верховної Ради України з питань економiчної
полiтики, управлiння народним господарством, власностi та iнвестицiй. Член
депутатської фракцiї Прогресивної соцiалiстичної партiї України.
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7 Мокренко Анатолій Юрійович 2250 1,61
8 Полуян Михайло Михайлович 508 0,36
9 Судьіна

Валентина Володимирівна 2703 1,94
10 Сухонос Віктор Володимирович 20348 14,58
11 Темко Григорій Дмитрович 3993 2,86

1 Біловол Олексій Володимирович 15245 10,93
2 Гречаний Анатолій Петрович 15449 11,07
3 Катрич Олександр Павлович 2094 1,50
4 Кочубей Наталія Василівна 913 0,65
5 Мартиненко Василь Миколайович 9811 7,03
6 Марченко Володимир Романович 51139 36,65

Виборчий округ № 161

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 161

В.О. 161

Сумська обл.

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Ромни.
Загальна кількість виборчих дільниць – 258.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –163931.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 139620 (85,17%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 139528 (85,11%).
Обраний народним депутатом України
Марченко В. Р., 51139 (36,65%) голосів.

МАРЧЕНКО Володимир Романович

Народився 22 жовтня 1953 року в м. Слов’янську Донецької областi.
Має вищу освiту, в 1976 роцi закiнчив Харкiвський iнститут
радiоелектронiки за спецiальнiстю конструювання i виробництво
радiоапаратури.

1976–1978 рр. – iнженерAконструктор Роменського заводу
автоматичних телефонних станцій, Сумська область; 1978–1980 рр. –
служба у Збройних Силах; 1980–1991 рр. – інженер конструктор,
начальник вiддiлу зовнiшньоекономiчних зв’язкiв Роменського завоA
ду автоматичних телефонних станцiй, Сумська область. Народний
депутат України 12, 13 скликань. Член Прогресивної соцiалiстичної
партiї України. Член Комiтету Верховної Ради України з питань
економiчної полiтики, управлiння народним господарством, власностi
та iнвестицiй. Член депутатської фракцiї Прогресивної соцiалiстичної
партiї України.
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4 Ланчинський Павло Федорович 3773 2,92
5 Ткаченко Володимир Анатолійович 38260 29,60
6 Яковенко Леонід Олександрович 26477 20,48

1 Дашутін Григорій Петрович 41471 32,08
2 Івченко Анатолій Іванович 2731 2,11
3 Кубрак Василь Іванович 2903 2,25

Виборчий округ № 162

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 162

Сумська обл.

В.О. 162

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Охтирка.
Загальна кількість виборчих дільниць – 188.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –165046.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 129338 (78,36%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 129261 (78,32%).
Обраний народним депутатом України
Дашутін Г. П., 41471 (32,08%) голос.

ДАШУТIН Григорій Петрович

Народився 9 квiтня 1963 року в с. Тарасiвка Великописарівського району
Сумської областi. Має вищу освiту, в 1985 роцi закiнчив Сумський державA
ний педагогiчний iнститут iм. А. С. Макаренка за спецiальнiстю бiологiя i хiмiя.

1985–1987 рр. – учитель хiмiї i бiологiї Печищанської восьмирiчної школи,
в. о. заступника директора Нижньосироватського навчальноAвиробничого
мiжшкiльного комбiнату Сумського району Сумської області; 1987 – 1988 рр. –
служба у Збройних Силах; 1988–1989 рр. – на комсомольській роботі; 1989–
1991 рр. –  директор Сумської обласної станції юних техніків; 1991–1993 рр. –
директор магазину фірми «Побутсервіс», заступник генерального директора
СП «Демпург», м.Суми; 1993–1997 рр. – президент ПКФ «ВВВAДiлер», м. ГоA
мель; 1997–1998 рр. – президент СП «Укртехносинтез», президент – голова
правлiння ТОВ «Концерн «Укрросметал», м. Суми. Безпартiйний. Голова
пiдкомiтету Комітету Верховної Ради України з питань економiчної полiтики,
природокористування та лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи. Член
депутатської фракцiї Партiї Зелених України.
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10 Мукомела
Володимир Михайлович 1739 1,39

11 Найдух Ірина Михайлівна 1704 1,36
12 Рекуш Ірина Володимирівна 5471 4,36
13 Рутковський Богдан Григорович 642 0,51
14 Сімонов Володимир Дмитрович 5194 4,14
15 Тима Юрій Казимирович 4064 3,24
16 Турецький Василь Павлович 4106 3,27
17 Ярошинський Богдан Харитонович 13644 10,88

1 Андрунців Михайло Васильович 3536 2,82
2 Варзарь Іван Михайлович 427 0,34
3 Гевко Роман Матвійович 1731 1,38
4 Герета Ігор Петрович 13045 10,40
5 Гутор Михайло Степанович 3330 2,66
6 Данченко Павло Степанович 3020 2,41
7 Джоджик Ярослав Іванович 45569 36,34
8 Долинний Володимир Васильович 3141 2,50
9 Косінський Олег Васильович 1148 0,92

Виборчий округ № 163

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 163

В.О. 163

Тернопільська обл.

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Тернопiль.
Загальна кількість виборчих дільниць – 89.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –172267.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 125852 (73,06%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 125405 (72,80%).
Обраний народним депутатом України
Джоджик Я. І., 45569 (36,34%) голосів.

м. Тернопiль

ДЖОДЖИК Ярослав Іванович

Народився 9 сiчня 1960 року в м. Тернополi. Має вищу освiту, у 1982
роцi закiнчив Львiвський державний унiверситет iм. I.Франка за
спецiальнiстю фiзика.

1982–1984 рр. – iнженер Нальчикського заводу напiвпровiдникових
приладiв, м. Нальчик; 1984–1988 рр. – інженерAелектронник, начальA
ник зміни, завідуючий бюро, завiдуючий вiддiлом технiчного обслуA
говування обчислювального центру Тернопiльської облспоживспiлки;
1988–1998 рр. – голова кооперативу «Сервіс», директор, генеральний
директор МП «Технотерм», м. Тернопіль. Безпартiйний, Член Комiтету
Верховної Ради України з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi.
Член депутатської фракцiї Народного Руху України.
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13 Лотоцький Володимир Романович 864 0,60
14 Напованець Петро Михайлович 1576 1,09
15 Одайський Федір Степанович 1703 1,18
16 Петренко Євген Миколайович 2305 1,59
17 ПетрукAПопик Георгій Михайлович 8772 6,06
18 Ратушний Михайло Ярославович 29258 20,23
19 Семеренко Павло Прокопович 362 0,25
20 Слабий Богдан Львович 833 0,58
21 Ткачук Георгій Іванович 2028 1,40
22 Федик Павло Дмитрович 3957 2,74
23 Шіллер Ростислав Ілліч 29025 20,06
24 Якубишин Богдан Кузьмич 13433 9,29

1 Анін Віктор Іванович 6697 4,63
2 Богачук Василь Степанович 2420 1,67
3 Вадуцький Михайло Іванович 698 0,48
4 Верес Віктор Семенович 1755 1,21
5 Галіна Таїсія Валентинівна 2896 2,00
6 Демко Зіновій Теодорович 10610 7,33
7 Дуда Ігор Михайлович 1325 0,92
8 Дутка Михайло Данилович 923 0,64
9 Зембра Євген Йосипович 2025 1,40
10 Іващук Анатолій Васильович 2425 1,68
11 Кузь Микола Степанович 3250 2,25
12 Лазаревський Сергій Володимирович 431 0,30

Виборчий округ № 164

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 164

РАТУШНИЙ Михайло Ярославович

Тернопільська обл.

В.О. 164

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Кременець.
Загальна кількість виборчих дільниць – 284.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –170962.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 144777 (84,68%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 144662 (84,62%).
Обраний народним депутатом України
Ратушний М. Я., 29258 (20,23%) голосів.

Народився 18 серпня 1962 року в с. Чернихiвцях Збаразького району
Тернопiльської областi. Має вищу освiту, в 1986 році  закiнчив Луцький
державний педагогiчний iнститут iм.  Л. Українки за спецiальнiстю
англiйська i нiмецька мови.

1979–1980 рр. – робiтник колгоспу «Iскра» Збаразького району
Тернопiльської областi; 1980–1983 рр. – слухач пiдготовчого вiддiлення,
студент Київського педагогiчного iнституту iноземних мов; 1983–1986 рр. –
студент Луцького державного педагогiчного iнституту iм. Л. Українки;
1986 р. – учитель англiйської мови школи с. Чернихiвцi Збаразького райоA
ну Тернопiльської областi; 1986–1988 рр. – служба у Збройних Силах; 1988–
1990 рр. – учитель англiйської мови Гнiдинської середньої школи
Бориспiльського району Київської областi; 1991–1994 рр. – заступник голови
Всеукраїнського об’єднання солiдарностi трудiвникiв, радник з полiтичних
питань Української iнформацiйної служби, м. Київ. Народний депутат
України 13 скликання. Член Конгресу Українських нацiоналiстiв. Член
Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету. Позафракцiйний.
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10 Козачок Ярослав Вікторович 2455 1,54
11 Михалюк Ігор Васильович 798 0,50
12 Пушкар Ігор Корнилович 585 0,37
13 Сливінський Олег Володимирович 2078 1,30
14 Сухарський

Володимир Станіславович 851 0,53
15 Філь Євген Васильович 19577 12,28
16 Хома Іван Михайлович 5420 3,40
17 Шевченко Світлана Павлівна 1869 1,17

1 Баран Даниїла Іванівна 1959 1,23
2 Білик Леонід Сергійович 3613 2,27
3 Бочан Іван Павлович 337 0,21
4 Гнатюк Микола Максимович 999 0,63
5 Горохівський Леон Теодорович 6291 3,95
6 Гром’як Роман Теодорович 2615 1,64
7 Завадська Катерина Павлівна 6760 4,24
8 Іванів Надія Михайлівна 1693 1,06
9 Іщенко Олег Іванович 89353 56,03

Виборчий округ № 165

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 165

В.О. 165

Тернопільська обл.

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Бучач.
Загальна кількість виборчих дільниць – 291.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –177890.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 159608 (89,72%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 159463 (89,64%).
Обраний народним депутатом України
Іщенко О. І., 89353 (56,03%) голоси.

IЩЕНКО Олег Іванович

Народився 10 жовтня 1956 року в м. Бережанах Тернопiльської областi.
Має вищу освiту, в 1978 р. закiнчив Київський державний унiверситет
iм. Т. Г. Шевченка за спецiальнiстю правознавство.

1978–1991 рр. – адвокат, м. Чернiгiв; 1991–1993 рр. – генеральний
директор проектноAбудiвельної фiрми ВО «Чорнобильська АЕС»; 1993–
1998 рр. – голова правлiння корпорацiї ТНК «РУНО», голова правлiння
АКБ «ОЛБанк». Член Народного руху України. Народний депутат
України 13 скликання. Член Комiтету Верховної Ради України з питань
фiнансiв i банкiвської дiяльностi. Член депутатської фракцiї Народного
руху України.
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10 Полевий Іван Григорович 2962 1,78
11 Резенчук Віктор Васильович 5848 3,52
12 Росоловський

Володимир Олексійович 24109 14,51
13 Скоб’як Олександр Васильович 2253 1,36
14 Сливка Павло Васильович 2302 1,39
15 Танавський Павло Зіновійович 6971 4,20
16 Танюк Леонід (Лесь) Степанович 57871 34,84
17 Федик Євген Павлович 2347 1,41

1 Безкоровайний Євген Іванович 2056 1,24
2 Білик Мирослав Степанович 8214 4,94
3 Добрянський Орест Костянтинович 2912 1,75
4 Дуфанець Євген Мирославович 1834 1,10
5 Кінах Ігор Васильович 3743 2,25
6 Конончук Віталій Пилипович 2014 1,21
7 Марків Петро Євгенович 9655 5,81
8 Матвійків Микола Михайлович 4374 2,63
9 Махніцький Тарас Степанович 11077 6,67

Виборчий округ № 166

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 166

ТАНЮК Леонід (Лесь) Степанович

Тернопільська обл.

В.О. 166

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Теребовля.
Загальна кількість виборчих дільниць – 258.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –185230.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 170710 (92,16%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 166114 (89,68%).
Обраний народним депутатом України
Танюк Л. С., 57871 (34,84%) голос.

Народився 8 липня 1938 року в с. Жукинi Димерського району КиївA
ської областi. Має вищу освiту, в 1963 році закiнчив Київський iнститут
театрального мистецтва iм. КарпенкаAКарого за спецiальнiстю режисер.

1955–1956 рр. – ливарникAформувальник заводу iм. Хрущова, м. Луцьк
Волинської областi; 1956–1957 рр. – студент Кiверцiвського культосвiтнього
технiкуму Волинської областi; 1957–1958 рр. – артист обласного драматичного
театру iм. Т. Г. Шевченка, м. Луцьк Волинської областi; 1958–1963 рр. – студент
Київського iнституту театрального мистецтва iм. КарпенкаAКарого; 1963–
1986 рр. – на режисерській роботі театрів міст Одеси, Москви, Києва; 1986–
1988 рр. – головний режисер Київського молодiжного театру; 1988–1990 рр. –
на творчiй роботi, м. Київ. Народний депутат України 12 та 13 скликань. ЗаслуA
жений діяч мистецтв України. Нагороджений відзнакою Президента України
«Орден князя Ярослава Мудрого» V ступеня. Член Народного Руху України.
Голова Комiтету Верховної Ради України з питань культури i духовностi.
Уповноважений представник депутатської фракцiї Народного Руху України.
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10 Мирончук Володимир Миколайович 12789 9,19
11 Міленін Олексій Вікторович 1989 1,43
12 Мороз Ігор Петрович 1843 1,32
13 Поважний Євгеній Васильович 11674 8,39
14 Старко Роман Богданович 757 0,54
15 Томпальський Роман Людвікович 781 0,56
16 Фостик Ольга Іванівна 4159 2,99
17 Ханас Володимир Васильович 432 0,31
18 Холоднюк Василь Павлович 3246 2,33

1 Алєксандров Валерій Федорович 3245 2,33
2 Бойко Олег Іванович 2725 1,96
3 Борисенко Віктор Миколайович 7361 5,29
4 Грушко Сергій Йосипович 1124 0,81
5 Драч Іван Федорович 29271 21,04
6 Жижко Сергій Андрійович 28579 20,54
7 Зазуляк Микола Іванович 976 0,70
8 Князевич Василь Михайлович 12029 8,65
9 Ліба Василь Федорович 1798 1,29

Виборчий округ № 167

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 167

ДРАЧ Іван Федорович

В.О. 167

Тернопільська обл.

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Чорткiв.
Загальна кількість виборчих дільниць – 206.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –162882.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 139329 (85,54%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 139119 (85,41%).
Обраний народним депутатом України
Драч І. Ф., 29271 (21,04%) голос.

Народився 17 жовтня 1936 року в с. Теліжинцях Тетiївського району
Київської областi. Має вищу освiту, в 1964 році закiнчив Вищi кіноA
сценарні курси при Держкіно СРСР за спеціальністю кінодраматургія.

1954–1955 рр. – вчитель семирiчної школи, с. Дзвеняче, iнструктор
Тетiївського райкому комсомолу, Київська область; 1955–1958 рр. – служба у
Збройних Силах; 1958–1961 рр. – навчання в Київському державному
університеті ім. Т.Г. Шевченка; 1961–1962  рр. – лiтературний працiвник
«Лiтературної газети», м. Київ; 1962–1964 рр. – слухач Вищих кiносценарних
курсiв, м. Москва; 1964–1974 рр. – сценарист кiностудiї iм.  О. Довженка, м. Київ;
1974–1987 рр. – на творчiй та журналістській роботi, м. Київ; 1987–1992 рр. –
перший секретар Київської органiзацiї Спiлки письменникiв України; 1992–
1998 рр. – голова ради товариства «Україна», голова Конгресу Української
iнтелiгенцiї, м. Київ. Народний депутат України 12 скликання. Лауреат ДержавA
ної премiї iм. Т. Г. Шевченка. Нагороджений орденами Трудового Червоного
Прапора, «Знак Пошани». Член Народного Руху України. Член Комiтету
Верховної Ради України у закордонних справах i зв’язках із СНД. Член
депутатської фракцiї партії «Реформи і порядок» – «РеформиAцентр».
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17 Купавцев Федір Кузьмич 234 0,22
18 Левенець Василь Васильович 203 0,19
19 Луговський Сергій Іванович 649 0,61
20 Милюха Георгій Володимирович 4421 4,16
21 Міхільов Олександр Дмитрович 1137 1,07
22 Петухов Андрій Дмитрович 684 0,64
23 Рябошлик Володимир Всеволодович 3579 3,37
24 Семиноженко Володимир Петрович 25550 24,04
25 Симоненко Олександр Вікторович 2242 2,11
26 Скобліков Микола Петрович 229 0,22
27 Тарасенко Віктор Федорович 14777 13,91
28 Томілін Микола Олександрович 4532 4,26
29 Троян Анатолій Васильович 288 0,27
30 Циганко Петро Степанович 510 0,48
31 Чернушенко Ніна Миколаївна 1200 1,13
32 Яровий Григорій Іванович 1275 1,20

1 Антонов Валерій Федорович 450 0,42
2 Артамонов Юрій Олексійович 1282 1,21
3 Бишкова Раіса Аполлінаріївна 2171 2,04
4 Вільський Віктор Володимирович 1111 1,05
5 Вінцюк Тарас Климович 3299 3,10
6 Волок Анатолій Михайлович 4516 4,25
7 Воробйов Леонід Васильович 933 0,88
8 Дащук Андрій Михайлович 1445 1,36
9 Добродецький Володимир Леонідович 194 0,18
10 Д’яченко Михайло Пилипович 5924 5,57
11 Заярна Тамара Миколаївна 1560 1,47
12 Казакевич Віталій Валерійович 677 0,64
13 Капусник Ігор Вадимович 1841 1,73
14 Кириченко Анатолій Федорович 680 0,64
15 Кльова Анатолій Георгійович 1946 1,83
16 Козир Олексій Григорович 2475 2,33

Виборчий округ № 168

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 168

СЕМИНОЖЕНКО Володимир Петрович

м. Харкiв

В.О. 168

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Харкiв, Дзержинська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 68.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –172489.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 106663 (61,84%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 106270 (61,61%).
Обраний народним депутатом України
Семиноженко В. П., 25550 (24,04%) голосів.

Народився 9 червня 1950 року в м. Києвi. Має вищу освiту, в 1972 році
закiнчив Харкiвський державний унiверситет iм. М. Горького за
спецiальнiстю фiзика твердого тiла. Доктор фiзикоAматематичних наук,
професор. Академiк Нацiональної Академiї наук України.

1972–1973 рр. – стажистAдослiдник ФiзикоAтехнiчного iнституту АН
УРСР, м. Харкiв; 1973–1975 рр. – молодший науковий спiвробiтник
Донецького фiзикоAтехнiчного iнституту АН УРСР; 1975–1985 рр. –
спiвробiтник ФiзикоAтехнiчного iнституту низьких температур АН УРСР,
м. Харкiв; 1985–1991 рр. – генеральний директор НВО «МонокристалреA
актив» – директор Всесоюзного науковоAдослiдного iнституту моноA
кристалiв, м. Харкiв; 1991–1992 – директор науковоAтехнiчного комплексу
«Iнститут монокристалiв» АН України, м. Харкiв; 1992–1996 рр. – голова
ПiвнiчноAСхiдного наукового центру НАН України, м. Харків,  Міністр у
справах науки і технологій. Народний депутат України 13 скликання.
Нагороджений відзнакою Президента України – орденом «За заслуги» III
ступеня. Безпартiйний. Голова Комiтету Верховної Ради України з питань
науки i освiти. Член депутатської фракцiї НародноAдемократичної партiї.
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13 Луб’яницький Микола Іванович 1575 1,74
14 Мухін Володимир Васильович 10554 11,63
15 Реусов Валентин Володимирович 289 0,32
16 Романюк Олександр Іванович 340 0,37
17 Россіхін Василь Вячеславович 495 0,55
18 Рудаков Василь Андрійович 2056 2,27
19 Самокиш Сергій Олексійович 230 0,25
20 Семенченко Анатолій Олексійович 3538 3,90
21 Сівальньов Олександр Миколайович 589 0,65
22 Стрижко Леонід Петрович 11464 12,64
23 Тройно Володимир Іванович 356 0,39
24 Ханін Володимир Анатолійович 429 0,47

1 Авершин Володимир Матвійович 386 0,43
2 Александров Дмитро Михайлович 280 0,31
3 Бабкін Валерій Федорович 280 0,31
4 Березовський Олександр Іванович 1750 1,93
5 Богословська Інна Германівна 27342 30,14
6 Горових Олександр Іванович 588 0,65
7 Григоренко Олександр Васильович 438 0,48
8 Гриньов Володимир Борисович 3197 3,52
9 Дяченко Валерій Петрович 281 0,31
10 Жугаєвич Ярема Васильович 801 0,88
11 Кошуба Олексій Іванович 1147 1,26
12 Куликов Олександр Львович 13192 14,54

Виборчий округ № 169

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 169

Богословська Інна Германівна

В.О. 169

м. Харкiв

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Харкiв, Київська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 72.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –156452.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 90964 (58,14%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 90716 (57,98%).
Обрана народним депутатом України
Богословська І. Г., 27342 (30,14%) голоси.

Народилася 5 серпня 1960 року в м. Харкові. Має вищу освіту, у
1982 році закінчила Харківський юридичний інститут за спеціальністю
правознавство. Заслужений юрист України.

1982–1993 рр. – стажер адвоката Харківської обласної колегії адвокатів,
юрист кооперативної фірми «ВибірA89»; 1993–1994 рр. – юрист, директор
ТОВ «Юридична міжнародна служба»; 1994–1997 рр. – директор ТОВ
«Міжнародна аудиторська служба»; 1997–1998 рр. – директор ТОВ
«Юридична міжнародна служба». Безпартійна. Член Комітету Верховної
Ради України з питань фінансів і банківської діяльності. Член депутатської
фракції НародноAдемократичної партії.
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13 Кравченко Лев Славич 633 0,64
14 Латін Петро Данилович 3967 3,99
15 Медведєв Вадим Володимирович 581 0,58
16 Огурцов Володимир Іванович 562 0,56
17 Олексенко Наталя Анатоліївна 888 0,89
18 Поляков Петро Федорович 652 0,66
19 Потімков Сергій Юрійович 37932 38,11
20 Рильов Вячеслав Іванович 947 0,95
21 Собченко Володимир Васильович 244 0,25
22 Старунов Микола Григорович 2539 2,55
23 Суходубов Олександр Іванович 177 0,18
24 Таранов Олег Вадимович 15502 15,58

1 Бєлкін Давид Аркадійович 1137 1,14
2 Гацюк Олександр Олексійович 465 0,47
3 Дегтярьова Євгенія Степанівна 4038 4,06
4 Дідковська Римма Михайлівна 1018 1,02
5 Завгородній Василь Леонідович 8332 8,37
6 Ігнатенко Валерій Григорович 2263 2,27
7 Кечеджі Євген Степанович 270 0,27
8 Кіндратенко Анатолій Миколайович 1127 1,13
9 Кондратьєв Володимир Васильович 647 0,65
10 Кононенко Іван Миколайович 1252 1,26
11 Кормишов Юрій Вікторович 1018 1,02
12 Костін Олександр Іванович 776 0,78

Виборчий округ № 170

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 170

ПОТIМКОВ Сергій Юрійович

м. Харкiв

В.О. 170

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Харкiв, Московська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 71.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –169181.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 99813 (59,00%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 99527 (58,83%).
Обраний народним депутатом України
Потімков С. Ю., 37932 (38,11%) голоси.

Народився 11 грудня 1954 року в м. Харковi. Має вищу освiту, в
1977 році закiнчив Харкiвський державний унiверситет iм. М. Горького за
спецiальнiстю англiйська мова.

1972–1977 рр. – студент Харкiвського державного унiверситету
iм. М. Горького; 1977–1979 рр. – служба у Збройних Силах; 1979–1982 рр.
– викладач англiйської мови Харкiвського державного iнституту культури
iм. I. Г. Котляревського; 1982–1984 рр. – вiйськовий перекладач, Ефiопiя;
1985–1987 рр. – викладач англiйської мови Харкiвського державного
унiверситету iм. М. Горького; 1987–1991 рр. – редактор Харкiвського обласA
ного радiомовлення, головний редактор телевiзiйної студiї АТВA1, iнженер
виробничого кооперативу «Монтажник», м. Харкiв; 1991–1998 рр. –
головний редактор телевiзiйної студiї «Плюс 7», м. Харків. Безпартiйний.
Член Комiтету Верховної Ради України з питань свободи слова та
iнформацiї. Член депутатської фракцiї Соцiалiстичної партiї України.
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13 Незовибатько
Костянтин Анатолійович 139 0,15

14 Приймак Олександр Іванович 1718 1,85
15 Прилуцький Роман Борисович 837 0,90
16 Салигін Васілій Вікторовіч 15070 16,20
17 Середа Анатолій Миколайович 6452 6,93
18 Спесивцева Людмила Володимирівна 516 0,55
19 Стрюк Михайло Миколайович 221 0,24
20 Тимошенко Володимир Миколайович 338 0,36
21 Цюрток Валерій Михайлович 748 0,80
22 Чухлібов Микола Іванович 737 0,79
23 Чухломін Юрій Павлович 1260 1,35

1 Александровська Алла Олександрівна 14006 15,05
2 Бугаєць Анатолій Олександрович 11578 12,44
3 Будко Володимир Васильович 306 0,33
4 Ісаєнко Ігор Павлович 576 0,62
5 Кім Лілія Антонівна 3469 3,73
6 Коваленко Юрій Леонідович 1549 1,66
7 Кухар Василь Іванович 3525 3,79
8 Литвиненко Владлен Олександрович 2944 3,16
9 Лялякін Олександр Андрійович 430 0,46
10 Маник Володимир Андрійович 600 0,64
11 Марченко Микола Андрійович 2997 3,22
12 Мусіяка Віктор Лаврентійович 9012 9,69

Виборчий округ № 171

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 171

САЛИГIН Васілій Вікторовіч

В.О. 171

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

м. Харків
Центр – м. Харків, Фрунзенська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 94.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –162821.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 93208 (57,25%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 93048 (57,15%).
Обраний народним депутатом України
Салигін В. В., 15070 (16,20%) голосів.

Народився 2 червня 1957 року  в м. Харковi. Має вищу освiту, в 1995 роцi
закiнчив Харкiвський державний університет за  спецiальнiстю фінанси та
кредит.

1974–1977 рр. – студент Харкiвського автодорожнього iнституту; 1977–
1979 рр. – служба у Збройних Силах; 1979–1980 рр. – студент ХарківськоE
го автодорожнього інституту; 1981–1985 рр. – майстер, старший майстер
Харкiвського ремонтноEмеханiчного заводу; 1985–1989 рр. – водiй обласE
ного ВЗО «Харкiввторресурси»; 1989–1993 рр. – голова кооперативу
«Плюс», м. Харкiв; 1993–1994 рр. – вiцеEпрезидент акцiонерного товариE
ства «Гея», м. Харкiв; 1994–1997 рр. – представник фiрми «Тривертон
iнтернешнл лiмiтед», КиївEДублiн; 1997–1998 рр. – голова агропромислоE
вої фiрми «Вiдродження», м. Дергачi Харкiвської областi. Безпартiйний.
Заступник голови Комiтету Верховної Ради України  з питань паливноE
енергетичного комплексу, ядерної полiтики та ядерної безпеки. Член депуE
татської фракцiї Селянської партiї України.
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12 Мокроніс Василь Миколайович 1776 1,67
13 Нечепоренко Сергій Михайлович 1745 1,64
14 Оршанський Юрій Романович 4239 3,99
15 Потапов Сергій Юхимович 490 0,46
16 Сич Анатолій Іванович 5546 5,22
17 Сідельник Василь Павлович 2069 1,95
18 Станіславська Валерія Іванівна 2653 2,50
19 Тимофєєв Сергій Никифорович 386 0,36
20 Цимбалюк Володимир Дмитрович 976 0,92
21 Чуб Любов Миколаївна 10148 9,54
22 Шрамков Володимир Михайлович 6440 6,06
23 Яловенко Сергій Миколайович 1229 1,16

1 Алексєєв Володимир Геннадійович 24982 23,50
2 Ветчінкін Віктор Іванович 1100 1,03
3 Гармаш Леонід Іванович 19209 18,07
4 Гуровой Юрій Андрійович 896 0,84
5 Денисенко Олександр Іванович 480 0,45
6 Заугольніков Микола Єгорович 1923 1,81
7 Ільїн Володимир Олександрович 1041 0,98
8 Кормилець Іван Олексійович 1088 1,02
9 Краснянська Світлана Миколаївна 1189 1,12
10 Литвиненко Владислав Федорович 1950 1,83
11 Мозалевський

Володимир Тихонович 968 0,91

Виборчий округ № 172

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 172

АЛЕКСЄЄВ  Володимир Геннадійович

м. Харків

В.О. 172

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Харків, Орджонікідзевська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 90.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –177073.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 106508 (60,15%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 106328 (60,05%).
Обраний народним депутатом України
Алексєєв В. Г., 24982 (23,50%) голоси.

Народився 16 жовтня 1953 року в м. Харковi. Має вищу освiту, в
1976 році закiнчив Харкiвський iнститут iнженерiв залiзничного трансE
порту за спецiальнiстю тепловози i тепловозне господарство. Кандидат
технiчних наук.

1971–1976 рр. – студент, молодший науковий співробітник Харкiвського
iнституту iнженерiв залiзничного транспорту; 1976–1977 рр. – служба у
Збройних Силах; 1977–1994 рр. – молодший науковий спiвробiтник, науE
ковий спiвробiтник Харкiвського iнституту iнженерiв залiзничного трансE
порту. Народний депутат України 13 скликання. Безпартiйний. Заступник
голови Комiтету Верховної Ради України з питань свободи слова та
iнформацiї. Позафракцiйний.
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10 Москаленко Ігор Іванович 676 0,64
11 Перепелиця Олексій Борисович 16966 16,06
12 Подуст Анатолій Володимирович 601 0,57
13 Процюк Микола Васильович 360 0,34
14 Пушкін Сергій Євгенович 864 0,82
15 Ржевський Анатолій Миколайович 889 0,84
16 Рощин Володимир Іванович 825 0,78
17 Соловйов Євген Андренович 1898 1,80
18 Шмаров Валерій Миколайович 33208 31,43

1 Апухтін Юрій Михайлович 1026 0,97
2 Бабій Олесь Степанович 2142 2,03
3 Бикадоров Володимир Михайлович 1192 1,13
4 Душин Ігор Леонідович 13499 12,78
5 Заєць Віктор Олександрович 3351 3,17
6 Запольський Юрій Ілліч 478 0,45
7 Коломійцев Володимир Антонович 1105 1,05
8 Лепенко Микола Юхимович 5598 5,30
9 Малишева Галина Миколаївна 2647 2,51

Виборчий округ № 173

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 173

ШМАРОВ Валерій Миколайович

В.О. 173

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

м. Харків
Центр – м. Харків, Комінтернівська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 97.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –177123.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 105920 (59,80%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 105651 (59,65%).
Обраний народним депутатом України
Шмаров В. М., 33208 (31,43%) голосів.

Народився 14 серпня 1945 року в с. Жолобах Томашпiльського району
Вiнницької областi. Має вищу освiту, в 1972 році закiнчив Київський
державний унiверситет iм. Т. Г. Шевченка за спецiальнiстю економiка.
Кандидат технiчних наук, дiйсний член Української технологiчної академiї.

1966–1987 рр. – регулювальник радіоапаратури, старший iнженер, наE
чальник лабораторiї, начальник цеху, начальник виробництва ВО «КиївсьE
кий радiозавод»; 1987–1992 рр. – директор Жулянського машинобудiвного
заводу; 1992–1993 рр. – перший заступник генерального директора
Нацiонального космiчного агентства України; 1993–1995 рр. – ВiцеEпрем’єрE
мiнiстр України; 1995–1996 рр. – Мiнiстр оборони України; 1996–1997 рр. –
вiцеEпрезидент фонду «Дiлова дiаспора України»; 1997–1998 рр. – презиE
дент Асоцiацiї пiдприємств авiацiйної промисловостi України
«Укравiапром». Нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора i
«Знак пошани». Безпартiйний. Член Комiтету Верховної Ради України з
питань нацiональної безпеки i оборони. Член депутатської фракцiї НародноE
демократичної партiї.
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11 Массалов Ігор Євгенович 1352 1,40
12 Пєхота Володимир Юлійович 3907 4,06
13 Поспєлов Леонід Андрійович 430 0,45
14 Самсоненко Анатолій Іванович 644 0,67
15 Сирцев Станіслав Григорович 656 0,68
16 Сітенко Олександр Миколайович 2848 2,96
17 Тарасенко Анатолій Володимирович 3399 3,53
18 Тіщенко Олександр Васильович 18469 19,18
19 Швед Валерій Борисович 6235 6,47
20 Шейко Володимир Юхимович 271 0,28
21 Юдаков Олександр Миколайович 1080 1,12

1 Абраменко Володимир Микитович 3064 3,18
2 Авраменко

Володимир Никифорович 850 0,88
3 Бакіров Віль Савбанович 5226 5,43
4 Бакуменко Володимир Борисович 1252 1,30
5 Болотов Сергій Вячеславович 2512 2,61
6 Гардецький Олександр Степанович 5971 6,20
7 Даценко Валентина Юхимівна 2676 2,78
8 Джелалі Олександр Володимирович 590 0,61
9 Іоффе Георгій Лазаревич 18120 18,82
10 Кожин Борис Борисович 3167 3,29

Виборчий округ № 174

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 174

ТIЩЕНКО Олександр Васильович

м. Харків

В.О. 174

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Харків, Ленінська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 96.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –167162.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 96588 (57,78%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 96302 (57,61%).
Обраний народним депутатом України
Тіщенко О. В., 18469 (19,18%) голосів.

Народився 21 лютого 1950 року в с.Клюсiвка Новосанжарського райоE
ну Полтавської областi. Має вищу освiту, в 1973 роцi закiнчив Харкiвський
полiтехнiчний iнститут за спецiальнiстю технологiя авiацiйної технiки.

1967–1973 рр. – учень токаря, токар, iнженерEтехнолог Харкiвського
машинобудівного заводу iм. Ф. Дзержинського; 1973–1974 рр. – служба у
Збройних Силах; 1974–1998 рр. – старший інженерEтехнолог, начальник
технiчного бюро, заступник начальника цеху Харкiвського машинобудiвного
заводу  iм. Ф. Дзержинського. Член Комунiстичної партiї України. Член
Комiтету Верховної Ради України з питань нацiональної безпеки i обороE
ни. Член депутатської фракцiї Комунiстичної партiї України.
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1 Бандурка Олександр Маркович 36327 34,93
2 Варченко Григорій Іванович 4867 4,68
3 Войцеховський Андрій Антонович 1444 1,39
4 Гончаренко Олексій Миколайович 2880 2,77
5 Горяїнов Анатолій Олексійович 3587 3,45
6 Гулий Олександр Володимирович 711 0,68
7 Зєнькова Ніна Олексіївна 4796 4,61
8 Кабиченко Василь Юхимович 2162 2,08

Виборчий округ № 175

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 175

БАНДУРКА Олександр Маркович

В.О. 175

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Харківська обл.
Центр – м. Дергачі.
Загальна кількість виборчих дільниць – 107.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –160171.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 104090 (64,99%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 104005 (64,93%).
Обраний народним депутатом України
Бандурка О. М., 36327 (34,93%) голосів.

9 Козленко Микола Іванович 1529 1,47
10 Коротецький

Володимир Григорович 703 0,68
11 Михальченко Степан Адамович 16074 15,46
12 Неізвєсний Микола Валентинович 7909 7,60
13 Овчаренко Анатолій Тимофійович 1438 1,38
14 Одушкін Віктор Олексійович 988 0,95
15 Прасол Михайло Васильович 2593 2,49

Народився 24 квiтня 1937 року в с. Калинiвка Городищенського району
Черкаської областi. Має вищу освiту, в 1958 році закінчив Харківський
інженерноEекономічний інститут за спеціальністю економіка, у 1964 роцi –
Харкiвський юридичний iнститут iм. Ф. Е. Дзержинського за спецiальнiстю
правознавство. Доктор юридичних наук, професор. Академік Міжнародної
інженерної академії. Заслужений юрист України.

1959–1976 рр. – служба в органах внутрішніх справ  Днiпропетровської
області; 1976–1983 рр. – заступник начальника УВС Полтавського та ЖиE
томирського облвиконкомів; 1983–1984 рр. – начальник Управлiння позаE
вiдомчої охорони при МВС УРСР; 1984–1991 рр. – начальник УВС ХарківE
ського облвиконкому; 1992–1994 рр. – начальник УВС Харківської області –
ректор Харкiвського iнституту внутрiшнiх справ; 1994–1998 рр. – ректор
Університету внутрішніх справ, м. Харків. Народний депутат України 12 та
13 скликань. Нагороджений відзнакою Президента України – орденом «За
заслуги» ІІІ ступеня. Безпартiйний. Голова пiдкомiтету Комiтету ВерховE
ної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
дiяльностi та боротьби з органiзованою злочиннiстю i корупцiєю. Член
депутатської фракцiї НародноEдемократичної партiї.
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11 Омельчук Валерій Олексійович 815 0,64
12 Панчишен Руслан Іванович 527 0,42
13 Райковський

Броніслав Станіславович 22651 17,90
14 Романюк Олена Олександрівна 558 0,44
15 Чегліков Ігор Олександрович 1043 0,82
16 Чернишова Олена Юріївна 4151 3,28
17 Чудновський

Іван Тимофійович 3144 2,49
18 Щедрін Анатолій Васильович 3568 2,82

1 Беспалов Вячеслав Григорович 1213 0,96
2 Білецький Микола Іванович 23835 18,84
3 Бордунов Михайло Васильович 259 0,20
4 Гавриш Степан Богданович 50559 39,96
5 Журавель Володимир Іванович 886 0,70
6 Каплієнко Альберт Іванович 309 0,24
7 Кисельов Євген Леонідович 345 0,27
8 Кіценко Іван Іванович 1041 0,82
9 Кочерга Ігор Іванович 284 0,22
10 Науменко Олександр Іванович 222 0,18

Виборчий округ № 176

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 176

ГАВРИШ Степан Богданович

Харківська обл.

В.О. 176

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Чугуїв.
Загальна кількість виборчих дільниць – 173.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –161890.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 126593 (78,20%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 126511 (78,15%).
Обраний народним депутатом України
Гавриш С. Б., 50559 (39,96%) голосів.

Народився 2 сiчня 1952 року у с. Олешiв Тлумацького району IваноE
Франкiвської областi. Має вищу освiту, в 1976 році закiнчив Харкiвський
юридичний iнститут за спецiальнiстю правознавство. Доктор юридичних
наук, професор.

1968–1970 рр. – токар IваноEФранкiвського паровозоремонтного завоE
ду; 1970–1972 рр. – кресляр, технiк, старший технiкEархiтектор фiлiї IнституE
ту «Днiпромiст», м. IваноEФранкiвськ; 1972–1976 рр. – студент Харкiвського
юридичного iнституту; 1976–1998 рр. – аспiрант, асистент, старший виклаE
дач, заступник декана, докторант, доцент, професор кафедри кримiнального
права Нацiональної юридичної академiї України, м. Харкiв. Безпартiйний.
Член Комiтету Верховної Ради України з питань паливноEенергетичного
комплексу, ядерної полiтики та ядерної безпеки. Член депутатської фракцiї
НародноEдемократичної партiї.
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12 Лушпенко Сергій Ілліч 178 0,14
13 Маменко Олексій Михайлович 247 0,19
14 Мединець Сергій Федорович 357 0,28
15 Мішустін Віталій Якович 560 0,44
16 Никоненко Ігор Борисович 252 0,20
17 Пожидаєв

Володимир Антонович 795 0,63
18 Стасюк Микола Миколайович 318 0,25
19 Устименко Віктор Васильович 4394 3,45
20 Чернецький Леонід Дмитрович 7092 5,58
21 Чупахін Олександр Михайлович 3931 3,09

1 Бураков Олег Дмитрович 23428 18,42
2 В’юник Володимир Пилипович 4348 3,42
3 Гасюк Михайло Іванович 522 0,41
4 Гордієнко Анатолій Леонтійович 3500 2,75
5 Гунько Володимир Анатолійович 20540 16,15
6 Закопайло Віталій Васильович 2522 1,98
7 Кірюхін Олексій Михайлович 183 0,14
8 Корнійчук Іван Васильович 346 0,27
9 Кузьмін Володимир Сергійович 4074 3,20
10 Лісогорський Олексій Іванович 33795 26,57
11 Літвінов Микола Андрійович 4402 3,46

Виборчий округ № 177

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 177

ЛIСОГОРСЬКИЙ Олексій Іванович

В.О. 177

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Харківська обл.
Центр – м. Куп’янськ.
Загальна кількість виборчих дільниць – 170.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –173146.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 127492 (73,63%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 127191 (73,46%).
Обраний народним депутатом України
Лісогорський О. І., 33795 (26,57%) голосів.

Народився 17 лютого 1954 року у м. Бердичеві Житомирської областi.
Має вищу освiту, у 1975 роцi закiнчив Благовiщенське вище танкове коE
мандне училище iм. Маршала Мерецкова за спецiальнiстю командна, такE
тична танкових вiйськ.

1971–1980 рр. – служба у Збройних Силах; 1980–1981 рр. – iнженер з
технiки безпеки Конотопського заводу поршнiв, Сумська область; 1981–
1982 рр. – механiк ливарного цеху Конотопського електромеханiчного заE
воду «Червоний металiст», Сумська область; 1982–1998 рр. – майстер по
ремонту обладнання, заступник начальника цеху, начальник цеху IзюмE
ського приладобудiвного заводу, Харкiвська область. Член Комунiстичної
партiї України. Член Комiтету Верховної Ради України з питань законоE
давчого забезпечення правоохоронної дiяльностi та боротьби з
органiзованою злочиннiстю i корупцiєю. Член депутатської фракцiї
Комунiстичної партiї України.
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7 Пустовойтовський
Володимир Семенович 38654 29,82

8 Сірокуров Василь Іванович 1331 1,03
9 Смородін Вячеслав Васильович 917 0,71
10 Сорокопуд Микола Михайлович 2426 1,87
11 Страхов Іван Миколайович 1488 1,15

1 Біда Микола Іванович 3233 2,49
2 Виродов Петро Іванович 607 0,47
3 Гошовська Валентина Андріївна 65705 50,69
4 Гринтус Роман Михайлович 683 0,53
5 Калініченко Володимир Іванович 2489 1,92
6 Людвічек Костянтин Володимирович 553 0,43

Виборчий округ № 178

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 178

ГОШОВСЬКА Валентина Андріївна

Харківська обл.

В.О. 178

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Балаклія.
Загальна кількість виборчих дільниць – 161.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –162685.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 129744 (79,75%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 129613 (79,67%).
Обрана народним депутатом України
Гошовська В. А., 65705 (50,69%) голосів.

Народилася 19 сiчня 1948 року в с. Великi Кринки Глобинського району ПолE
тавської областi. Має вищу освiту, в 1972 роцi закiнчила Київський державний
унiверситет iм. Т. Г. Шевченка за спецiальнiстю українська мова i лiтература, в
1996 році – Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю
правознавство. Кандидат фiлологiчних наук, доктор політичних наук, професор.

1966–1967 рр. – фотокореспондент районної газети «Колгоспна правда»,
м. Хорол Полтавської областi; 1967–1972 рр. – студентка; 1972–1980 рр. – учиE
тель української мови i лiтератури Стрийської середньої школи № 2, старший
лаборант Дрогобицького педагогiчного iнституту;  1980–1985 рр. – заступник
директора Стрийської спецшколи, лектор Стрийського мiськкому Компартiї
України, старший викладач кафедри української лiтератури Дрогобицького
педагогiчного iнституту, Львiвська область; 1985–1990 рр. – на партійній роботі;
1990–1994 рр. – заступник голови районної ради, перший заступник голови
райдержадмiнiстрацiї, м. Балаклія Харкiвської областi. Народний депутат
України 13 скликання. Нагороджена відзнакою Президента України «Орден
княгині Ольги» ІІІ ступеня. Заслужений працівник народної освіти України.
Член Аграрної партії України. Секретар Комiтету Верховної Ради України у
закордонних справах i зв’язках із СНД. Член депутатської групи «Незалежнi».
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10 Красюк Володимир Іванович 3852 2,99
11 Наваліхін Микола Анатолійович 308 0,24
12 Нестеренко Вадим Григорович 13105 10,17
13 Прийдак Микола Миколайович 1225 0,95
14 Радченко Анатолій Степанович 216 0,17
15 Семенов Володимир Андрійович 8023 6,23
16 Сищенко Микола Остапович 193 0,15
17 Танцюра Василь Іванович 297 0,23
18 Українець Георгій Іванович 444 0,34
19 Янишевський Роман Іванович 938 0,73

1 Вишневський
Сергій Володимирович 2033 1,58

2 Вовк Микола Андрійович 1736 1,35
3 Діяк Іван Васильович 41182 31,97
4 Довгань Борис Олексійович 1246 0,97
5 Дріняєва Віра Володимирівна 2005 1,56
6 Здоровий Анатолій Кузьмович 1093 0,85
7 Каракуця Микола Лукич 8311 6,45
8 Карасюк Микола Петрович 33186 25,76
9 Кизима Володимир Олексійович 342 0,27

Виборчий округ № 179

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 179

ДIЯК Іван Васильович

В.О. 179

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Харківська обл.
Центр – м. Лозова.
Загальна кількість виборчих дільниць – 186.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –171475.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 128954 (75,20%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 128830 (75,13%).
Обраний народним депутатом України
Діяк І. В., 41182 (31,97%) голоси.

Народився 22 липня 1929 року у с. Цеперiв Кам’янськоEБузького району
Львiвської областi. Має вищу освiту, у 1953 роцi закiнчив Львiвський
полiтехнiчний iнститут за спецiальнiстю розробка нафтових та газових роE
довищ. Кандидат технiчних наук, членEкореспондент Академiї гiрничих наук,
дiйсний член Нафтогазової академiї України.

1953–1964 рр. – робота на нафтодобувних підприємствах IваноE
Франкiвської областi; 1964–1970 рр. – головний iнженер, керуючий тресE
том «Прикарпатбурнафта», м. IваноEФранкiвськ; 1970–1972 рр. – начальE
ник вiддiлу Всесоюзного НДI органiзацiї управлiння i економiки нафтогаE
зової промисловостi, м. IваноEФранкiвськ; 1972–1994 рр. – заступник наE
чальника Всесоюзного об’єднання «Укргазпром», вiцеEпрезидент концерну
ВО «Укргазпром», м. Київ; 1994–1998 рр. – заступник голови правлiння АТ
«Укргазпром», м. Київ. Заслужений працiвник промисловостi. НагороджеE
ний орденами Дружби народiв, Трудового Червоного Прапора, відзнакою
Президента України – орденом «За заслуги» ІII ступеня. Лауреат премiї
Ради Мiнiстрiв СРСР. Безпартiйний. Голова підкомітету Комiтету ВерховE
ної Ради України з питань паливноEенергетичного комплексу, ядерної
полiтики та ядерної безпеки. Член депутатської фракцiї НародноE
демократичної партiї.



Парламент України: ВИБОРИ – 98

574

12 Ольховський Борис Іванович 775 0,66
13 Очередько Петро Миколайович 2441 2,07
14 Романенко Валентина Іванівна 5645 4,79
15 Саульченков Леонід Іванович 237 0,20
16 Свіч Василь Антонович 1420 1,21
17 Сіньов

Володимир Олександрович 534 0,45
18 Слиш Віктор Михайлович 12763 10,83
19 Турівненко Іван Петрович 1075 0,91
20 Чаговець Василь Миколайович 23158 19,66
21 Чикало Віктор Сильвестрович 626 0,53
22 Шляхов Віталій Володимирович 398 0,34

1 Алексієнко Порфирій Михайлович 802 0,68
2 Багін Герман Володимирович 264 0,22
3 Байбакова Ніна Прокопівна 5123 4,35
4 Билбас Віктор Михайлович 1528 1,30
5 Бондаренко

Олександр Володимирович 1167 0,99
6 Гадяцький Віктор Іванович 9600 8,15
7 Гладков Геннадій Іванович 8959 7,60
8 Карасик Владлен Михайлович 12496 10,61
9 Катрич Юрій Аркадійович 2132 1,81
10 Львов Віталій Андрійович 2208 1,87
11 Нагорний Олег Миколайович 11712 9,94

Виборчий округ № 180

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 180

ЧАГОВЕЦЬ Василь Миколайович

Харківська обл.

В.О. 180

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Валки.
Загальна кількість виборчих дільниць – 196.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –162068.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 117906 (72,75%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 117816 (72,70%).
Обраний народним депутатом України
Чаговець В. М., 23158 (19,66%) голосів.

Народився 6 серпня 1948 року в с. Карайкозiвка Краснокутського району
Харкiвської областi. Має вищу освiту, в 1973 році закiнчив Харкiвський
iнститут радiоелектронiки за спецiальнiстю обчислювальна технiка.

1963–1967 рр. – учень Харківського електромеханічного технікуму;
1967–1968 рр. – електромонтер будiвельноEмонтажного поїзда № 3, 
м. Куйбишев,  електромонтер спецiалiзованого управлiння № 673, м. Харкiв;
1968–1972 рр. –  механiк Краснокутської районної машинолiчильної станцiї,
Харкiвська область; 1972–1981 рр. – на комсомольській та партійній
роботі; 1981–1984 рр. – начальник Краснокутського управлiння зрошувальE
них систем; 1984–1998 рр. – майстер, начальник дiльницi промислу ХаркiвE
ського та Полтавського газопромислових управлiнь пiдприємства «ХаркiвE
трансгаз», смт Краснокутськ Харкiвської областi. Безпартiйний. Член
Комiтету Верховної Ради України з питань паливноEенергетичного
комплексу, ядерної полiтики та ядерної безпеки. Член депутатської фракцiї
НародноEдемократичної партiї.
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12 Кригін Микола Іванович 1476 1,46
13 Мисенко Валентина Олексіївна 5248 5,18
14 Наташова Наталія Іванівна 888 0,88
15 Нікішов Анатолій Іванович 217 0,21
16 Редько Олексій Семенович 874 0,86
17 Романов Микола Ілліч 15660 15,46
18 Сляднєв Олег Всеволодович 3622 3,58
19 Тахмазов Сергій Алієвич 724 0,71
20 Топчеєва Валентина Петрівна 10705 10,57
21 Хорошайлов Сергій Вікторович 9527 9,40
22 Чмир Володимир Сергійович 2025 2,00

1 Бережний Олексій Тимофійович 5563 5,49
2 Бірюков Геннадій Стефанович 673 0,66
3 Бовцайло Ігор Іванович 373 0,37
4 Гаркавенко Анатолій Михайлович 2231 2,20
5 Головко Валерій Олексійович 3331 3,29
6 Горошанський Костянтин Юрійович 469 0,46
7 Доскалов Анатолій Іванович 493 0,49
8 Дяченко Іван Миколайович 1123 1,11
9 Євлахов Борис Іванович 305 0,30
10 Єфремов Валерій Павлович 6003 5,93
11 Кононенко Юрій Савич 18407 18,17

Виборчий округ № 181

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 181

КОНОНЕНКО Юрій Савич

В.О. 181

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Харківська обл.
Центр – м. Харків, Харківська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 111.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –153965.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 101417 (65,87%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 101303 (65,80%).
Обраний народним депутатом України
Кононенко Ю. С., 18407 (18,17%) голосів.

Народився 5 серпня 1955 року в м. Харковi. Має вищу освіту, в
1997 році закінчив Харкiвський державний автомобiльноEдорожній
технiчний унiверситет.

1973 р. – учень токаря Харкiвського заводу «Радiодеталь»; 1973–
1975 рр. – служба у Збройних Силах; 1976–1983 рр. – водiй Харкiвської
мiської лiкарнi № 9 та АТП 20101, м. Харкiв; 1983–1985 рр. – режисерE
адміністратор Українського вiддiлення бюро пропаганди кiномистецтва
Спiлки кiнематографiстiв СРСР, м. Харкiв; 1985–1988 рр. – індивідуальна
трудова діяльність; 1988–1991 рр. – голова кооперативу «Лоск», м. Харкiв;
1991–1998 рр. – президент приватної виробничої комерцiйної фiрми
«Лоск», м. Харкiв. Член НародноEдемократичної партiї. Член Комiтету
Верховної Ради України з питань економiчної полiтики, управлiння народним
господарством, власностi та iнвестицiй. Член депутатської фракцiї НародноE
демократичної партiї.
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10 Касьяненко Анатолій Іванович 17347 20,25
11 Кордик Сергій Вікторович 817 0,95
12 Кравченко Михайло Михайлович 492 0,57
13 Новицький

Михайло Анатолійович 2977 3,47
14 Олексюк Олег Васильович 714 0,83
15 Протасов Євген Васильович 2339 2,73
16 Соколов Володимир Дмитрович 564 0,66
17 Тихоша Валентина Іванівна 3615 4,22
18 Турчин Ігор Дмитрович 652 0,76
19 Шерстньов Андрій Миколайович 2114 2,47

1 Берещенко
Олександр Володимирович 450 0,53

2 Бондаренко
Володимир Олександрович 1000 1,17

3 Ведмідський Олексій Йосипович 391 0,46
4 Гамаюнова Валентина Василівна 1335 1,56
5 Голосов Юрій Степанович 625 0,73
6 Голубєв Борис Захарович 1842 2,15
7 Дворнікова Надія Степанівна 12805 14,95
8 Єложенко Сергій Миколайович 2959 3,45
9 Єльяшкевич Олександр Сергійович 19899 23,23

Виборчий округ № 182

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 182

ЄЛЬЯШКЕВИЧ Олександр Сергійович

Херсонська обл.

В.О. 182

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Херсон, Дніпровська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 95.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –139692.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 86149 (61,67%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 85674 (61,33%).
Обраний народним депутатом України
Єльяшкевич О. С., 19899 (23,23%) голосів.

м. Херсон

Народився 29 червня 1965 року в м. Херсонi. Має вищу освiту, в
1986 роцi закiнчив Київський торговоEекономiчний iнститут за
спецiальнiстю економiка торгiвлi.

1986–1989 рр. – старший нормувальник, старший економiст
Днiпровського райпродторгу, м. Херсон; 1989–1992 рр. – директор
молодiжного комерцiйного центру «Темп» обласного штабу студентських
будiвельних загонiв, заступник генерального директора з економiки, голоE
ва пiдприємницької ради Мiжгалузевого виробничого пiдприємства
«Скiф», м. Херсон; 1992–1993 рр. – президент АТ «Херсонiнвест», м. Херсон.
1993–1994 рр. – голова правління акціонерного банку «Херсонінвестбанк»,
м. Херсон. Народний депутат України 13  скликання. Член Всеукраїнського
об’єднання «Громада». Заступник голови Комiтету Верховної Ради України
з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi. Член депутатської фракцiї
«Громада».
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12 Міщенко Віктор Іванович 1197 1,31
13 Можейко Валерій Вячеславович 611 0,67
14 Нижник Анатолій Васильович 1330 1,46
15 Попов Віктор Григорович 14272 15,67
16 Середін Анатолій Корнійович 1860 2,04
17 Слюсаренко

Валентин Олександрович 1102 1,21
18 Таран Віктор Андрійович 551 0,60
19 Тихонча Віктор Валерійович 415 0,46
20 Ткаченко Галина Петрівна 1207 1,33
21 Ткаченко Григорій Васильович 463 0,51
22 Тютюнник Алла Миколаївна 4180 4,59

1 Басараб Іван Кирилович 21140 23,21
2 Белалов Владислав Равілійович 477 0,52
3 Бондюченко

Володимир Миколайович 935 1,03
4 Іващенко Ганна Степанівна 843 0,93
5 Каррієва Світлана Михайлівна 497 0,55
6 Кириченко Олександр Григорович 1468 1,61
7 Кириченко Сергій Олександрович 22164 24,33
8 Лиховид Володимир Іванович 2070 2,27
9 Мальованець Сергій Васильович 2116 2,32
10 Матковський Михайло Михайлович 646 0,71
11 Матяш Олександр Олександрович 411 0,45

Виборчий округ № 183

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 183

КИРИЧЕНКО Сергій Олександрович

В.О. 183

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Херсонська обл.
Центр – м. Херсон, Комсомольська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 97.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –155469.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 92484 (59,49%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 91083 (58,59%).
Обраний народним депутатом України
Кириченко С. О., 22164 (24,33%) голоси.

Народився 19 травня 1961 року в м. Херсонi. Має вищу освiту, в
1989 році закiнчив Одеський державний iнститут iм. I. I. Мечникова за
спецiальнiстю правознавство.

1976–1979 рр. – учень Херсонського професiйноEтехнiчного училища
№ 2; 1979–1981 рр. – служба у Збройних Силах; 1981–1985 рр. – служба в
органах внутрiшнiх справ, м. Херсон; 1985–1990 рр. – формувальник бетонE
них виробiв, економiст з претензiйної роботи Херсонського домобудiвного
комбiнату тресту «Херсонпромбуд», м. Херсон; 1990–1994 рр. – юрисконE
сульт АТ «Домобудiвний комбiнат», м. Херсон. Народний депутат України
13 скликання. Заслужений юрист України. Член ХристиянськоEдемокраE
тичної партiї України. Голова пiдкомiтету Комiтету Верховної Ради
України з питань прав людини, нацiональних меншин i мiжнацiональних
вiдносин. Член депутатської фракцiї НародноEдемократичної партiї.
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14 Мальков Віктор Федорович 658 0,67
15 Мудровський Віктор Андрійович 1258 1,29
16 Некряч Анастасія Іванівна 11626 11,92
17 Пашковський Леонід Борисович 13909 14,26
18 Предместніков Олег Гарійович 1896 1,94
19 Скриль Сергій Анатолійович 1061 1,09
20 Сташенко Микола Миколайович 370 0,38
21 Степура Владислав Сергійович 1327 1,36
22 Стрельник Леонтій Михайлович 1126 1,15
23 Ткаленко Олександр Сергійович 5589 5,73
24 Ходаковський Володимир Федорович 5410 5,55
25 Ширенко Володимир Борисович 1165 1,19
26 Щербина Валентина Василівна 3182 3,26

1 Буряченко Володимир Іванович 2955 3,03
2 Верстюк Лариса Петрівна 448 0,46
3 Головко Володимир Ілліч 3843 3,94
4 Дикий Анатолій Іванович 1858 1,90
5 Добуш Тарас Йосипович 585 0,60
6 Довженко Олександр Васильович 3312 3,40
7 Єремєєвський Володимир Юрійович 3160 3,24
8 Замараєв Георгій Олексійович 1039 1,07
9 Кавун Григорій Андрійович 3007 3,08
10 Кияновський Артем Олександрович 5655 5,80
11 Кодецький Валерій Іванович 2469 2,53
12 Консевич Іван Олексійович 1623 1,66
13 Лісний Леонід Леонтійович 1445 1,48

Виборчий округ № 184

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 184

ПАШКОВСЬКИЙ Леонід Борисович

Херсонська обл.

В.О. 184

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Херсон, Суворовська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 88.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –161727.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 97831 (60,49%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 97536 (60,31%).
Обраний народним депутатом України
Пашковський Л. Б., 13909 (14,26%) голосів.

Народився 15 серпня 1959 року в с. Михайлiвка Апостолiвського району
Днiпропетровської областi. Має вищу освiту, в 1991 роцi закiнчив КиївE
ський державний унiверситет iм. Т. Г. Шевченка за спецiальнiстю мiжнароднi
економiчнi вiдносини.

1976–1978 рр. – механiк головного iнформацiйноEобчислювального
центру Мiнiстерства радгоспiв УРСР, м. Київ; 1978–1980 рр. – служба у
Збройних Силах; 1981–1986 рр. – вiдеомеханiк республiканського телеE
центру, м. Київ; 1986–1991 рр. – студент Київського державного універсиE
тету ім. Т. Г. Шевченка; 1991–1993 рр. – заступник голови правлiння
об’єднання «Прем’єра», м. Київ; 1994–1995 рр. – вiцеEпрезидент корпорацiї
«Республiка», м. Київ; 1995–1997 рр. – голова правлiння ЗАТ «Нацiональнi
iнвестицiї», м. Київ; 1997–1998 рр. – голова правлiння ЗАТ «Нацiональна
газова компанiя», м. Київ. Безпартiйний. Член Комiтету Верховної Ради
України з питань бюджету. Член депутатської фракцiї  НародноEдемокраE
тичної партiї.



РОЗДІЛ 15. НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ, ОБРАНІ В ОДНОМАНДАТНИХ ВИБОРЧИХ ОКРУГАХ

579

8 Лазник Петро Іванович 1527 1,26
9 Нестерович

Володимир Миколайович 1757 1,45
10 Ніколаєнко Станіслав Миколайович 56279 46,31
11 Ткач Микола Федосійович 895 0,74
12 Умен Микола Миколайович 541 0,45
13 Черкаський Ігор Борисович 11522 9,48

1 Басюк Сергій Кирилович 763 0,63
2 Бужор Юрій Михайлович 492 0,40
3 Висоцький Віктор Андрійович 1264 1,04
4 Гаркавий Віктор Васильович 22292 18,34
5 Голунов Анатолій Іванович 4424 3,64
6 Доценко Іван Іванович 8545 7,03
7 Житняк Юрій Миколайович 312 0,26

Виборчий округ № 185

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 185

НIКОЛАЄНКО Станіслав Миколайович

В.О. 185

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Херсонська обл.
Центр – смт Іванівка.
Загальна кількість виборчих дільниць – 176.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –155790.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 121520 (78,00%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 121520 (78,00%).
Обраний народним депутатом України
Ніколаєнко С. М., 56279 (46,31%) голосів.

Народився 9 лютого 1956 року в с. Богданiвка Знам’янського району
Кiровоградської областi. Має вищу освiту, у 1978 роцi закiнчив Українську
сiльськогосподарську академiю за спецiальнiстю механiзацiя сiльського госE
подарства, в 1995 році – Одеський інститут політології за спеціальністю
політологія. Кандидат педагогiчних наук, доцент.

1978–1979 рр. – викладач Кiровоградського технiкуму механiзацiї;
1979–1980 рр. – слухач Української сiльськогосподарської академiї,
м. Київ; 1980–1982 рр. – викладач, секретар комiтету комсомолу КаховE
ського радгоспуEтехнiкуму, Херсонська область; 1982–1985 рр. – на комE
сомольській роботі; 1985–1987 рр. – директор Красноперекопського
сiльського профтехучилища, Херсонська область; 1987–1991 рр. – на
партійній роботі; 1991–1994 рр. – заступник начальника Херсонського
обласного управлiння освiти, старший викладач Херсонського
педагогiчного iнституту. Народний депутат України 13 скликання. ЗаслуE
жений працiвник народної освiти України. Член Соцiалiстичної партiї
України. Член Комiтету Верховної Ради України з питань науки i освiти.
Член депутатської фракцiї Соцiалiстичної партiї України.
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10 Кулик Валерій Павлович 642 0,59
11 Лотарія Олександр Калістратович 14143 12,91
12 Міюцов Григорій Степанович 716 0,65
13 Оробченко

Володимир Володимирович 712 0,65
14 Паламарчук Микола Петрович 2393 2,18
15 Пікуза Віктор Михайлович 3365 3,07
16 Снігач Андрій Прокопович 30148 27,52
17 Чмир Олександр Васильович 686 0,63

1 Баграєв Микола Георгійович 29567 26,99
2 Безугла Людмила Яківна 2897 2,64
3 Ващенко Віталій Тарасович 941 0,86
4 Власенко Станіслав Архипович 803 0,73
5 Глушков Валерій Степанович 2034 1,86
6 Гришин Юрій Вікторович 1635 1,49
7 Звонарьов Іван Іванович 2774 2,53
8 Кириченко Леонід Петрович 2627 2,40
9 Кузьменко Анатолій Дмитрович 2181 1,99

Виборчий округ № 186

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 186

СНIГАЧ Андрій Прокопович

Херсонська обл.

В.О. 186

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Каховка.
Загальна кількість виборчих дільниць – 125.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –147385.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 109580 (74,35%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 109545 (74,33%).
Обраний народним депутатом України
Снігач А. П., 30148 (27,52%) голосів.

Народився 20 червня 1948 року в с. Борозенське ВеликоE
олександрiвського району Херсонської областi. Має вищу освiту, в
1972 році закiнчив Мелiтопольський iнститут механiзацiї сiльського
господарства за спецiальнiстю механiзацiя сiльського господарства, в
1989 році – Вищу партійну школу при ЦК КПУ.

1966–1967 рр. – слухач Каховської школи Мiнiстерства автомобiльного
транспорту УРСР, робiтник радгоспу «Бiльшовицький наступ» ВеликоE
олександрiвського району Херсонської області; 1967–1972 рр. – студент;
1972–1982 рр. – старший iнженерEмеханiк, секретар парткому радгоспу
«Бiльшовицький наступ» Великоолександрiвського району Херсонської
областi; 1982–1991 рр. – на партійній роботі; 1991–1994 рр. – директор
агроцентру «ТаврiяEАйова», м. Каховка Херсонської області. Народний
депутат України 13 скликання. Член Комуністичної партії України.
Перший заступник голови Комiтету Верховної Ради України з питань
Регламенту, депутатської етики та органiзацiї роботи Верховної Ради
України. Член депутатської фракцiї Комунiстичної партiї України.
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11 Лопушинський Іван Петрович 1653 1,41
12 Покотило Любов Степанівна 598 0,51
13 Проценко Володимир Якович 546 0,47
14 Рибальченко Володимир Олексійович 171 0,15
15 Сагайдак Олег Юрійович 608 0,52
16 Тарнавська Світлана Насонівна 3729 3,19
17 Тимофєєв Зіновій Михайлович 830 0,71
18 Фіалковський

Володимир Олександрович 29916 25,60
19 Чернишєв Анаталій Іванович 867 0,74

1 Аверчев Володимир Іванович 27635 23,65
2 Безуглий Анатолій Григорович 1922 1,64
3 Брек Петро Іванович 479 0,41
4 Гейко Сергій Олексійович 4996 4,28
5 Гуртовий Анатолій Павлович 3965 3,39
6 Іванов Олексій Степанович 17309 14,81
7 Кобцов Юрій Олександрович 3701 3,17
8 Кузик Валентина Володимірівна 321 0,27
9 Лисенко Юрій Георгійович 2270 1,94
10 Литовченко Віктор Іванович 2574 2,20

Виборчий округ № 187

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 187

ФIАЛКОВСЬКИЙ Володимир Олександрович

В.О. 187

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Херсонська обл.
Центр – м. Нова Каховка.
Загальна кількість виборчих дільниць – 157.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –158122.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 117094 (74,05%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 116863 (73,91%).
Обраний народним депутатом України
Фіалковський В. О., 29916 (25,60%) голосів.

  Народився 24 липня 1965 року в м. Києвi. Має вищу освiту, в 1990 роцi
закiнчив Київський державний унiверситет iм. Т.Г.Шевченка за
спецiальнiстю радiофiзика і електронiка.

1987–1993 рр. – старший технiк, iнженер, аспiрант Київського державE
ного унiверситету iм. Т.Г.Шевченка; 1993–1994 рр. – заступник директора
приватного пiдприємства «АВС», м. Київ; 1994–1998 рр. – генеральний
менеджер, директор товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ТопE
Сервiс», м. Київ. Безпартiйний. Член Комiтету Верховної Ради України з
питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi. Член депутатської фракцiї Партiї
Зелених України.
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11 Рєзніков Юрій Олександрович 1644 1,33
12 Рижий Едуард Тадейович 674 0,54
13 Рудик Іван Леонтійович 20701 16,71
14 Сабій Ігор Михайлович 696 0,56
15 Савицький Володимир Федорович 1026 0,83
16 Тарасов Володимир Володимирович 1699 1,37
17 Ткачук Анатолій Федорович 3775 3,05
18 Чабанов Валерій Тимофійович 539 0,44
19 Шелелюєв Володимир Вячеславович 1665 1,34
20 Янчук Микола Андрійович 3942 3,18

1 Бірюк Лев Васильович 16755 13,52
2 Войтов Анатолій Петрович 1518 1,23
3 Говорецький Болеслав Броніславович 1737 1,40
4 Жураківська Ольга Томівна 1011 0,82
5 Заєць Олександр Григорович 448 0,36
6 Кабачинська Світлана Іллівна 6501 5,25
7 Корнійчук Ігор Володимирович 7792 6,29
8 Меркулов Анатолій Володимирович 631 0,51
9 Науменко Микола Вікторович 972 0,78
10 Павловський Михайло Антонович 38289 30,90

Виборчий округ № 188

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 188

ПАВЛОВСЬКИЙ Михайло Антонович

Хмельницька обл.

В.О. 188

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Хмельницький.
Загальна кількість виборчих дільниць – 94.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –182821.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 124166 (67,92%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 123905 (67,77%).
Обраний народним депутатом України
Павловський М. А., 38289 (30,90%) голосів.

м. Хмельницький

Народився 13 березня 1942 року в с. Ружична Хмельницького району
Хмельницької областi. Має вищу освiту, в 1963 роцi закiнчив Київський
полiтехнiчний iнститут за спецiальнiстю гiроскопiчнi прилади i устаткуE
вання. Доктор технiчних наук, доктор економічних наук, професор, перE
ший віцеEпрезидент  Академії технологічних наук, академiк НАН України.

1963–1994 рр. – аспiрант, асистент, доцент, професор, завiдуючий
кафедрою, декан Київського полiтехнiчного iнституту; 1990–1994 рр. –
директор НауковоEдослiдного iнституту проблем механiки «Ритм» при
Київському полiтехнiчному iнститутi; 1992–1994 рр. – Мiнiстр
промисловостi України, в.о. декана факультету авiацiйних та космiчних
систем Київського полiтехнiчного iнституту. Народний депутат України
13 скликання. Нагороджений орденом «Знак Пошани». Член Української
республiканської партiї. Голова пiдкомiтету Комiтету Верховної Ради
України з питань Регламенту, депутатської етики та органiзацiї роботи
Верховної Ради України. Член депутатської фракцiї «Громада».
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9 Сеньков Василь Васильович 2067 1,52
10 Столяр Олександр Миколайович 1241 0,91
11 Стрільчук Володимир Андрійович 3057 2,25
12 Фреюк Василь Євгенович 2510 1,84
13 Хабаль Микола Йосипович 2682 1,97
14 Шуляк Василь Корнійович 18749 13,77
15 Юзина Володимир Степанович 5422 3,98
16 Яцков Борис Олександрович 1790 1,31

1 Бодров Андрій Володимирович 2326 1,71
2 Борейчук Володимир Іванович 4033 2,96
3 Бортник Володимир Федорович 23276 17,10
4 Волинець Анатолій Дмитрович 16509 12,13
5 Зозуля Микола Дмитрович 2095 1,54
6 Клюс Ігор Петрович 3038 2,23
7 Кобера Володимир Васильович 22540 16,55
8 Побережний Анатолій Іванович 9077 6,67

Виборчий округ № 189

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 189

БОРТНИК Володимир Федорович

В.О. 189

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Хмельницька обл.
Центр – м. Волочиськ.
Загальна кількість виборчих дільниць – 294.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –156190.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 136220 (87,21%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 136155 (87,17%).
Обраний народним депутатом України
Бортник В. Ф., 23276 (17,10%) голосів.

Народився 26 сiчня 1949 року в м. Мукачеве Закарпатської областi. Має
вищу освiту, в 1972 роцi закiнчив Українську сiльськогосподарську академiю
за спецiальнiстю механiзацiя сiльського господарства.

1966–1969 рр. – студент Української сiльськогосподарської академiї,
м. Київ; 1969–1972 рр. – старший технiк, старший iнженер Українського
iнституту механiзацiї та електрифiкацiї сiльського господарства, м. Київ;
1972–1973 рр. – старший iнженер, головний iнженер Iванкiвської птахоE
фабрики Київської областi; 1973–1974 рр. – служба у Збройних Силах; 1974–
1991 рр. – робота на  керівних посадах у системі матеріальноEтехнічного
забезпечення Міністерства радгоспів УРСР, Міністерства плодоовочевого
господарства УРСР, Держагропрому УРСР; 1991–1998 рр. – голова
правлiння концерну «Украгротехсервiс», м. Київ. Народний депутат
України 13 скликання. Заслужений працівник сільського господарства
України. Безпартiйний. Член Комiтету Верховної Ради України з питань
аграрної полiтики та земельних вiдносин. Член депутатської фракцiї
НародноEдемократичної партiї.
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9 Папуга Олександр Дмитрович 3167 2,37
10 Стаднік Володимир Станіславович 1091 0,82
11 Теленько Богдан Петрович 4187 3,13
12 Фридинський Микола Євстафійович 1198 0,90
13 Хворостюк Іван Олександрович 1848 1,38
14 Чиж Іван Сергійович 68240 51,06
15 Шабага Михайло Михайлович 1375 1,03
16 Янцаловський Олександр Йосипович 12195 9,12

1 Василашко Михайло Федорович 2165 1,62
2 Довгалюк Василь Іванович 2703 2,02
3 Дячок Владислав Никифорович 1731 1,30
4 Зубчевський Анатолій Іванович 901 0,67
5 Ляшевський Іван Васильович 3275 2,45
6 Мельник Михайло Іванович 2009 1,50
7 Нетяга Володимир Пилипович 2212 1,66
8 Остафійчук Василь Іванович 6116 4,58

Виборчий округ № 190

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 190

ЧИЖ Іван Сергійович

Хмельницька обл.

В.О. 190

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Деражня.
Загальна кількість виборчих дільниць – 271.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –155959.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 133811 (85,80%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 133652 (85,70%).
Обраний народним депутатом України
Чиж І. С., 68240 (51,06%) голосів.

Народився 1 травня 1952 року в м. Пишки Старосинявського району
Хмельницької областi. Має вищу освiту, в 1982 роцi закiнчив Київський
унiверситет iм. Т. Г. Шевченка за спецiальнiстю журналiстика.

1970–1972 рр. – служба у Збройних Силах; 1972–1973 рр. – інструктор
по спорту  колгоспу ім. Петровського, 1973–1983 рр. – секретар виконкому
Цимбалiвської сiльської Ради депутатiв трудящих, лiтпрацiвник,
кореспондентEрадiоорганiзатор редакцiї районної газети «Колос»,
завiдуючий кабiнетом полiтосвiти Старосинявського райкому Компартiї
України , смт Стара Синява Хмельницької областi; 1983–1994 рр. –старE
ший кореспондент газети «Радянське Подiлля», консультант будинку
полiтосвiти, iнструктор, заступник завiдуючого вiддiлом, завiдуючий
вiддiлом Хмельницького обкому Компартiї України по зв’язках з радами,
полiтичними i громадськими органiзацiями, завiдуючий вiддiлом розвитE
ку, соцiальноEкультурної сфери Хмельницької облдержадмiнiстрацiї.
Народний депутат України 13 скликання. Нагороджений відзнакою ПрезиE
дента України – орденом «За заслуги» III ступеня. Член Соціалістичної партії
України. Голова Комiтету Верховної Ради України з питань свободи слова
та iнформацiї. Член депутатської фракцiї Соцiалiстичної ї партiї України.
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11 Сорочук Анатолій Михайлович 1957 1,42
12 Співачук Володимир Леонідович 4161 3,02
13 Стецюк Анатолій Іванович 3056 2,22
14 Хоптинець

Володимир Михайлович 10697 7,76
15 Чиж Валерій Іванович 4022 2,92
16 Чікал Адам Васильович 28652 20,79
17 Шкрупська Ольга Олександрівна 1971 1,43
18 Ярославський

Станіслав Михайлович 22689 16,46

1 Капусняк Петро Карпович 3589 2,60
2 Кобля Михайло Миколайович 8064 5,85
3 Куровський Володимир Віталійович 718 0,52
4 Лазаркевич Едуард Сергійович 4618 3,35
5 Матвіюк Кузьма Іванович 743 0,54
6 Мусій Мирослав Ярославович 8745 6,34
7 Омельчук Костянтин Миколайович 6961 5,05
8 Павлунишен Анатолій Федорович 934 0,68
9 Прокопчук Віктор Степанович 5101 3,70
10 Свято Василь Петрович 7065 5,13

Виборчий округ № 191

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 191

ЧIКАЛ Адам Васильович

В.О. 191

Хмельницька обл.

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Дунаївці.
Загальна кількість виборчих дільниць – 239.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –160914.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 137916 (85,71%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 137827 (85,65%).
Обраний народним депутатом України
Чікал А. В., 28652 (20,79%) голоси.

Народився 18 березня 1947 року в с. Кремiнна Городоцького району ХмельE
ницької областi. Має вищу освiту, в 1981 роцi закiнчив Вiйськову академiю
iм. М.В.Фрунзе, у 1991 роцi Академiю генерального штабу м. Москва за
спеціальністю командноEштабна, оперативноEтехнічна. ГенералEлейтенант.

1968–1978 рр. – командир військових підрозділів Групи радянських
військ у Німеччині та у м. Полоцьку БРСР, начальник штабу батальону,
Сахалінська область; 1978–1981 рр. – слухач Військової академії
ім. М. В. Фрунзе; 1981–1984 рр. – начальник штабу танкового полку,
Туркменська РСР, мотострілецького полку, командир полку, ДРА; 1984–
1989 рр. –  командир полку, начальник штабу дивізії Прикарпатського
військового округу; 1989–1991 рр. – слухач Академії Генерального штабу,
м. Москва;  1991–1993 рр. – командир учбової дивiзiї Прикарпатського
округу, м. Бердичiв Житомирської областi; 1993–1994 рр. – перший
заступник командира танкової армiї Прикарпатського вiйськового округу,
м. Житомир. Народний депутат України 13 скликання. Нагороджений двоE
ма орденами «Червоної зiрки» та двома орденами « За службу Батькiвщинi»,
«Іменною вогнепальною зброєю». Безпартійний. Член Комiтету Верховної
Ради України з питань нацiональної безпеки i оборони. Член депутатської
фракцiї Селянської партiї України.
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9 Кочубей Павло Петрович 1342 1,13
10 Кушніров Микола Олександрович 9927 8,36
11 Лисий Ігор Васильович 14996 12,63
12 Радецький Євген Вікторович 1186 1,00
13 Танасов Сергій Іванович 26708 22,50
14 Федоров Олег Анатолійович 3491 2,94
15 Яблонський

Валентин Андрійович 7669 6,46

1 Боровський Валентин Анатолійович 2562 2,16
2 Бубякін Олександр Олександрович 595 0,50
3 Гаврилюк Петро Дмитрович 1295 1,09
4 Гищук Василь Петрович 4562 3,84
5 Гончарук Володимир Якович 22489 18,95
6 Дьяконов Леонід Олексійович 5874 4,95
7 Земськов Ігор Володимирович 4246 3,58
8 Козак Іван Йосипович 2425 2,04

Виборчий округ № 192

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 192

ТАНАСОВ Сергій Іванович

Хмельницька обл.

В.О. 192

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Кам’янецьEПодільський.
Загальна кількість виборчих дільниць – 189.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –154934.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 119478 (77,12%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 118696 (76,61%).
Обраний народним депутатом України
Танасов С. І., 26708 (22,50%) голосів.

Народився 6 серпня 1955 року в с. Почапинцi Чемеровецького району
Хмельницької областi. Освiта середня спецiальна, в 1982 роцi закiнчив
Кам’янецьEПодiльський iндустрiальний технiкум за спеціальністю техноE
логія в’яжучих матеріалів.

1972–1973 рр. – учень мiського техучилища № 1, м. Кам’янецьE
Подiльський; 1973–1974 рр. – водій заводу будівельних матеріалів, м.Біла
Церква; 1974–1976 рр. – служба у Збройних Силах; 1976–1989 рр. –  слюE
сар, помiчник машинiста, машинiст, майстер, машинiст Київського
спецiалiзованого монтажноEналагоджувального управлiння «СоюзстромавE
томатика»; 1989–1990 рр. – секретар парткому Кам’янецьEПодiльського
цементного заводу; 1990–1998 рр. – начальник вiддiлу кадрiв, заступник
директора  по кадрах та побуту Кам’янецьEПодiльського цементного завоE
ду, Хмельницька область. Член Комуністичної партії України. Голова
пiдкомiтету Комітету  Верховної Ради України з питань Регламенту,
депутатської етики та органiзацiї роботи Верховної Ради України. Член
депутатської фракцiї Комунiстичної партiї України.
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9 Нагулко Тарас Дмитрович 2136 1,75
10 Поліщук Олександр Антонович 10494 8,61
11 Попелюшко Василь Олександрович 3519 2,89
12 Рибицький Леонтій Іванович 632 0,52
13 Сташевський Геннадій Миронович 8604 7,06
14 Тараторін Юрій Михайлович 6251 5,13
15 Філінюк Володимир Романович 5010 4,11
16 Чмир Анатолій Миколайович 2536 2,08

1 Береза Андрій Володимирович 1023 0,84
2 Буряк Сергій Васильович 47474 38,96
3 Войтко Анатолій Григорович 2508 2,06
4 Колос Михайло Іванович 9227 7,57
5 Косовський Микола Адамович 1003 0,82
6 Костюк Віктор Леонтійович 3470 2,85
7 Крижанівський Віктор Дмитрович 3680 3,02
8 Моргун Віктор Трохимович 483 0,40

Виборчий округ № 193

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 193

БУРЯК Сергій Васильович

В.О. 193

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Хмельницька обл.
Центр – м. Славута.
Загальна кількість виборчих дільниць – 197.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –155751.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 121952 (78,30%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 121862 (78,24%).
Обраний народним депутатом України
Буряк С. В., 47474 (38,96%) голоси.

Народився 1 квiтня 1966 року в м. Донецьку. Має вищу освiту, в
1989 роцi закiнчив Київський iнститут народного господарства iм. Д.С.КоротE
ченка за спецiальнiстю фiнанси i кредит. Заслужений економiст України.

1983–1984 рр. – студент Київського iнститут народного господарства
iм. Д.С.Коротченка; 1984–1986 рр. – служба у Збройних Силах; 1986–
1991 рр. – студент, секретар комiтету комсомолу, аспiрант, асистент КиївE
ського iнституту народного господарства iм. Д.С.Коротченка; 1991–
1992 рр. – голова правлiння Арендкоопбанку УРСР, м. Київ; 1992–
1996 рр. – голова правлiння акцiонерного банку «Брокбiзнесбанк», м. Київ.
Народний депутат України 13 скликання. Нагороджений вiдзнакою
Президента України – орденом «За заслуги» III ступеня. Безпартiйний. Член
Комiтету Верховної Ради України з питань фiнансiв i банкiвської
дiяльностi. Член депутатської фракцiї НародноEдемократичної партiї.
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8 Кутейнікова Людмила Гаврилівна 5418 4,18
9 Лактіонов Олександр Дмитрович 7825 6,03
10 Марценюк Валерій Васильович 2945 2,27
11 Нечипорук Володимир Павлович 27163 20,94
12 Обушок Іван Степанович 745 0,57
13 Русін Анатолій Артемович 25197 19,43
14 Семенчук Віктор Михайлович 6269 4,83
15 Смачило Орися Мирославівна 2723 2,10

1 Богомол Анатолій Ананійович 2725 2,10
2 Бондарчук Олег Олександрович 5584 4,31
3 Борейчук Микола Іванович 1530 1,18
4 Бохонок Микола Юхимович 2116 1,63
5 Ільчук Валерій Михайлович 1820 1,40
6 Ковальський

Володимир Миколайович 1568 1,21
7 Ковальчук Анатолій Семенович 20128 15,52

Виборчий округ № 194

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 194

НЕЧИПОРУК Володимир Павлович

Хмельницька обл.

В.О. 194

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Старокостянтинів.
Загальна кількість виборчих дільниць – 248.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –157687.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 129722 (82,27%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 129690 (82,25%).
Обраний народним депутатом України
Нечипорук В. П., 27163 (20,94%) голоси.

Народився 18 сiчня 1949 року в с. Лагодинцi Красилiвського району
Хмельницької областi. Має вищу освiту, в 1982 роцi закiнчив Київський
державний унiверситет iм. Т.Г.Шевченка за спецiальнiстю правознавство,
у 1992 роцi – Академiю МВС України.

1967–1968 рр. – водiй Старокостянтинiвської автобази, Хмельницька
область; 1968–1970 рр. – служба у Збройних Силах; 1970–1972 рр. – водiй
Красилiвського машинобудiвного заводу, інструктор Красилiвського авE
томотоклубу, Хмельницька область; 1972–1975 рр. – водiйEнаставник
Красилiвського машинобудiвного заводу, iнженер Красилiвського
автопiдприємства 22036, Хмельницька область; 1975–1993 рр. – служба в
органах внутрiшнiх справ України; 1994–1998 рр. – старший консультант
Секретарiату Верховної Ради України; 1998 р. – генеральний директор
фiрми «ОктанEМоторс, ЛТД», м. Київ. Безпартiйний. Голова пiдкомiтету
Комiтету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної дiяльностi та боротьби з органiзованою злочиннiстю i
корупцiєю. Член депутатської фракцiї «Громада».
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9 Іваненко Анатолій Андрійович 1739 1,34
10 Нікітін Дмитро Сергійович 541 0,42
11 Охремчук Сергій Володимирович 637 0,49
12 Павленко Сергій Григорович 1736 1,34
13 Пачковський Сергій Іванович 251 0,19
14 Салжаніцин

Андрій Володимирович 31623 24,42
15 Тимошенко Ігор Вікторович 1225 0,95
16 Ткаченко Олександр Миколайович 40227 31,06

1 Березовий Микола Іванович 7397 5,71
2 Близнюк Олекса Олексович 1641 1,27
3 Богун Віктор Павлович 9284 7,17
4 Гончаренко Валерій Михайлович 2347 1,81
5 Гордієнко Микола Якович 779 0,60
6 Гусятинський

Микола Володимирович 6260 4,83
7 Дяченко Леонід Якович 3535 2,73
8 Євич Петро Петрович 9397 7,26

Виборчий округ № 195

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 195

ТКАЧЕНКО Олександр Миколайович

В.О. 195

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Черкаська обл.
Центр – м. Городище.
Загальна кількість виборчих дільниць – 192.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –166128.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 129597 (78,01%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 129520 (77,96%).
Обраний народним депутатом України
Ткаченко О. М., 40227 (31,06%) голосів.

Народився 7 березня 1939 року в м. Шполi Черкаської областi. Має
вищу освiту, в 1963 роцi закiнчив Бiлоцеркiвський сiльськогосподарський
iнститут за спецiальнiстю агрономiя, в 1981 роцi – Вищу партiйну школу
при ЦК Компартiї України. Кандидат економiчних наук, академiк.

1956–1958 рр. – слюсар Шполянської МТС, Черкаська область; 1958–1963 рр. –
студент Білоцерківського сільськогосподарського інституту; 1963–1966 рр. –
агроном, старший агроном Таращанського районного відділення «СільгоспE
техніка»; 1966–1982 рр. – на партійній роботі; 1982–1985 рр. – голова виконE
кому Тернопiльської обласної ради народних депутатiв; 1985–1990 рр. – Мiнiстр
сiльського господарства УРСР, перший заступник Голови, Голова ДержагроE
прому УРСР; 1990–1992 рр. – Перший заступник Голови Ради Мiнiстрiв УРСР,
Державний міністр з питань аграрної політики і продовольства України; 1992–
1994 рр. – президент агропромислової асоцiацiї «Земля i люди», м.Київ; 1994–
1998 рр. – Перший заступник Голови Верховної Ради України. Герой
Соцiалiстичної Працi. Нагороджений двома орденами Ленiна, орденами ЖовтнеE
вої Революцiї i Трудового Червоного Прапора. Народний депутат України
13 скликання. Член Селянської партiї України. Голова Верховної Ради України.
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11 Наконечний Микола Леонідович 706 0,57
12 Немировський Олег Анатолійович 201 0,16
13 Ракшанов Володимир Борисович 566 0,46
14 Сорока Анатолій Іванович 2144 1,73
15 Терещук Сергій Миколайович 17849 14,44
16 Федоренко Сергій Миколайович 14768 11,95
17 Харченко Григорій Іванович 1122 0,91
18 Харченко Микола Сергійович 2861 2,31
19 Шелудякова Лариса Вікторівна 1012 0,82
20 Юхимець Ольга Федорівна 24160 19,54

1 Герасименко Микола Миколайович 11048 8,94
2 Губчик Валентин Іванович 541 0,44
3 Денисенко Володимир Васильович 5622 4,55
4 Діхтяренко Григорій Юхимович 4254 3,44
5 Душейко Петро Григорович 7048 5,70
6 Єресько Ігор Геннадійович 1477 1,19
7 Кир’яченко Сергій Петрович 3657 2,96
8 Купавцев Віктор Петрович 3498 2,83
9 Лисун Дмитро Олександрович 6843 5,54
10 Молодик Микола Володимирович 1973 1,60

Виборчий округ № 196

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 196

ЮХИМЕЦЬ Ольга Федорівна

Черкаська обл.

В.О. 196

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Золотоноша.
Загальна кількість виборчих дільниць – 192.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –153309.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 123685 (80,68%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 123622 (80,64%).
Обрана народним депутатом України
Юхимець О. Ф., 24160 (19,54%) голосів.

Народилась 10 серпня 1948 року в с. Жабориця Баранiвського району
Житомирської областi. Має вищу освiту, в 1972 роцi закiнчила IваноE
Франкiвський державний педагогiчний iнститут iм. В.Стефаника за
спецiальнiстю iсторiя.

1966–1967 рр. – живописець Баранiвського фарфорового заводу, ЖитоE
мирська область; 1967–1972 рр. – студентка IваноEФранкiвського державE
ного педагогічного інституту ім. В. Стефаника; 1972–1979 рр. – учитель
Попельняцької середньої школи Долинського району IваноEФранкiвської
областi; 1979–1998 рр. – учитель середньої школи № 5, органiзатор
позашкiльної роботи, заступник директора, учитель середньої школи № 6,
м. Золотоноша Черкаської областi. Член Комунiстичної партiй України. Член
Комiтету Верховної Ради України з питань нацiональної безпеки i оборони.
Член депутатської фракцiї Комунiстичної партiй України.
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7 Підгорний Петро Васильович 7196 6,58
8 Подобєдов Сергій Миколайович 41874 38,30
9 Полтавець Василь Іванович 1731 1,58
10 Пономаренко Борис Йосипович 11158 10,21
11 Шикіда Володимир Петрович 4485 4,10
12 ШиманськаEКемере

Наталія Василівна 7288 6,67

1 Васюра Іван Іванович 1165 1,07
2 Котькало

Олександр Борисович 18022 16,48
3 Легоняк Богдан Васильович 1082 0,99
4 Матасов Рев Олександрович 874 0,80
5 Нестеренко Петро Миколайович 891 0,81
6 Овчаренко Іван Іванович 2042 1,87

Виборчий округ № 197

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 197

ПОДОБЄДОВ Сергій Миколайович

В.О. 197

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Черкаська обл.
Центр – м. Сміла.
Загальна кількість виборчих дільниць – 134.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –154735.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 109418 (70,71%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 109330 (70,66%).
Обраний народним депутатом України
Подобєдов С. М., 41874 (38,30%) голоси.

Народився 29 червня 1956 року в м. Днiпропетровську. Має незакiнчену
вищу освiту, навчався в Днiпропетровському iнститутi iнженерiв трансE
порту за спецiальнiстю наладка диспетчерських систем.

1975–1977 рр. – iнженер Всесоюзного науковоEдослiдного трубного
iнституту, м. Днiпропетровськ; 1977–1981 рр. – налагоджувальник
управлiння «Днiпропетровськлiфт», м. Днiпропетровськ; 1981–1989 рр. –
бригадир налагоджувальникiв управлiння «Черкасилiфт», м. Черкаси;
1989–1994 рр. – начальник вiддiлу маркетингу товариства з обмеженою
відповідальністю «Автосервiс», м. Черкаси; з 1994 р. – очолює товариство
з обмеженою відповідальністю «Концерн «Нафтоенерго». Безпартiйний.
Член Комiтету Верховної Ради України з питань аграрної полiтики та зеE
мельних вiдносин. Член депутатської фракцiї НародноEдемократичної
партiї.
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8 Зубов Валентин Сергійович 10323 7,87
9 Івасенко Ігор Олексійович 208 0,16
10 Коваль Лариса Вікторівна 2050 1,56
11 Мельник Микола Терентійович 13822 10,54
12 Онуфрійчук Михайло Якович 33744 25,73
13 Охріменко Віталій Андрійович 3943 3,01
14 Пасько Сергій Олексійович 11678 8,90

1 Бойко Леонід Дмитрович 3326 2,54
2 Бушин Микола Іванович 1305 1,00
3 Гетьман Вадим Петрович 28669 21,86
4 Горбенко Валентин Леонідович 618 0,47
5 Дитинюк Володимир Петрович 8404 6,41
6 Жовтий Валерій Максимович 663 0,51
7 Захаренко Олександр Антонович 946 0,72

Виборчий округ № 198

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 198

ОНУФРIЙЧУК Михайло Якович

Черкаська обл.

В.О. 198

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Тальне.
Загальна кількість виборчих дільниць – 198.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –161661.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 131215 (81,17%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 131153 (81,13%).
Обраний народним депутатом України
Онуфрійчук М. Я., 33744 (25,73%) голоси.

Народився 15 квiтня 1945 року в м. Тальне Тальнiвського району ЧерE
каської областi. Має вищу освiту, в 1970 роцi закiнчив Черкаський державE
ний педагогiчний iнститут за спецiальнiстю українська мова i лiтература, у
1979 роцi – Вищу партiйну школу при ЦК Компартiї України. Кандидат
історичних наук.

1963–1966 рр. – слюсар Уманського заводу «Мегомметр», iнструктор
Уманського РК ЛКСМУ,  слюсар Уманського машинобудiвного заводу,
Черкаська область; 1966–1975 рр. – на комсомольській роботі;1975–
1976 рр. – голова комiтету молодiжних органiзацiй УРСР, м. Київ; 1976–
1977 рр. – заступник завiдуючого оргмаршрутним вiддiлом Київського
Комiтету по туризму та екскурсiях; 1977–1990 рр. – заступник начальника
полiтвiддiлу МВС України, м. Київ; 1990–1991 рр. – керуючий справами
виконкому Київської мiської Ради народних депутатiв; 1991–1994 рр. –
начальник головного управлiння, голова Держкомiтету України по охоронi
державних таємниць у пресi та iнших засобах масової iнформацiї; 1994–
1998 рр. – Мiнiстр України у справах преси та iнформацiї, перший заступE
ник Мiнiстра iнформацiї України. Безпартiйний. Голова пiдкомiтету
Комiтету Верховної Ради з питань свободи слова та iнформацiї. Член
депутатської фракцiї НародноEдемократичної партiї.



РОЗДІЛ 15. НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ, ОБРАНІ В ОДНОМАНДАТНИХ ВИБОРЧИХ ОКРУГАХ

593

9 Кузьменко Петро Павлович 17122 13,23
10 Огородніков Олександр Іванович 4212 3,26
11 Орендарчук Сергій Михайлович 11651 9,01
12 Поїзд Дмитро Васильович 2008 1,55
13 Радецький Віталій Григорович 12024 9,29
14 Роєнко Віктор Григорович 20372 15,75
15 Ротаєнко

Олександр Адамович 4219 3,26
16 Слєпічев Олег Іванович 3551 2,74
17 Уманець Анатолій Опанасович 8301 6,42

1 Березюк Олег Валерійович 6578 5,08
2 Біленька Людмила Никанорівна 4450 3,44
3 Білоус Олександр Васильович 1190 0,92
4 Доманський Ігор Ростиславович 8029 6,21
5 Євтухов Василь Іванович 4919 3,80
6 Кладько Вероніка Анатоліївна 5093 3,94
7 Козловський

Володимир Олександрович 977 0,76
8 Кривошея

Володимир Володимирович 1588 1,23

Виборчий округ № 199

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 199

РОЄНКО  Віктор Григорович

В.О. 199

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Черкаська обл.
Центр – м. Умань.
Загальна кількість виборчих дільниць – 161.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –166483.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 129980 (78,07%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 129380 (77,71%).
Обраний народним депутатом України
Роєнко В. Г., 20372 (15,75%) голоси.

Народився 8 квiтня 1949 року в  с. Антонiвка Уманського району ЧерE
каської областi. Має вищу освiту, в 1980 роцi закiнчив Уманський
педагогiчний iнститут ім. П. Г. Тичини за спецiальнiстю бiологiя, навчається
на VI курсі Національної юридичної акакдемії ім.Ярослава Мудрого.

1966–1968 рр. – тракторист колгоспу iм. Дзержинського, Уманський
район Черкаської областi; 1968–1971 рр. – служба у Збройних Силах;
1971–1975 рр. – учитель фiзичної культури середньої школи, с. Текуча
Черкаської областi; 1975–1980 рр. – студент Уманського педагогiчного
iнституту; 1980–1996 рр. – заступник голови, голова колгоспу iм. Горького,
Уманський район Черкаської областi. Народний депутат України 13 склиE
кання. Член Комуністичної партії України. Член Комiтету Верховної Ради
України з питань аграрної полiтики та земельних вiдносин. Член депутатE
ської фракцiї Комунiстичної партiї України.
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10 Кукурудза Іван Іванович 5659 5,57
11 Кулаковський Олександр Васильович 566 0,56
12 Матіщук Валентина Олексіївна 12282 12,10
13 Радзіховський Анатолій Павлович 4277 4,21
14 Рубцов Валерій Павлович 5977 5,89
15 Сирота Михайло Дмитрович 27401 26,99
16 Сокол Олексій Прохорович 949 0,93
17 Цупрій Микола Логвинович 277 0,27
18 Чебаненко Сергій Павлович 1287 1,27

1 Биков Валентин Іванович 2831 2,79
2 Брунь Володимир Іванович 1746 1,72
3 Васильченко Валентина Андріївна 2811 2,77
4 Голуб Микола Михайлович 3765 3,71
5 Єщенко Володимир Миколайович 13428 13,22
6 Зайченко Руслан Петрович 1930 1,90
7 Кійкова Наталія Петрівна 1752 1,73
8 Ковалець Віктор Іванович 426 0,42
9 Кочкарьов Юрій Олександрович 814 0,80

Виборчий округ № 200

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 200

СИРОТА Михайло Дмитрович

Черкаська обл.

В.О. 200

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м.Черкаси, Придніпровська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 77.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –159382.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 101871 (63,92%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 101539 (63,71%).
Обраний народним депутатом України
Сирота М. Д., 27401 (26,99%) голос.

м.Черкаси

Народився 17 липня 1956 року в м. Черкасах. Має вищу освiту , в
1980 роцi закiнчив Черкаський філіал Київського полiтехнiчного iнституту
за спецiальнiстю промислове та цивiльне будiвництво. Кандидат технiчних
наук, доцент.

1973 р. – лаборант середньої школи № 22, м. Черкаси; 1974–1975 рр. –
кресляр проектноEконструкторського бюро Черкаського обласного
управлiння торгiвлi; 1976–1979 рр. – старший технiк, iнженер Черкаського
фiлiалу Київського iнженерноEбудiвельного iнституту; 1979–1982 рр. –
iнженер, асистент кафедри будiвництва Черкаського фiлiалу Київського
полiтехнiчного iнституту; 1982–1985 рр. – аспiрант Київського iнженерноE
будiвельного iнституту; 1986–1994 рр. – асистент, доцент, заступник декаE
на, декан, заступник директора з навчальної роботи Черкаського фiлiалу
Київського полiтехнiчного iнституту, проректор Черкаського iнженерноE
технологiчного iнституту. Народний депутат України 13 скликання. НагоE
роджений вiдзнаками Президента України – орденами «За заслуги» III стуE
пеня, «Святого Володимира» II ступеня. Член НародноEдемократичної
партії.  Позафракцiйний.
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11 Марченко Олексій Андрійович 15676 13,87
12 Недзельський Петро Денисович 2644 2,34
13 Пантелішин Олександр Іванович 4680 4,14
14 Півторак Володимир Вікторович 11274 9,98
15 Ручко Володимир Іванович 4174 3,69
16 Слодзік Степан Миколайович 10411 9,21
17 Халамейдик

Олександр Володимирович 955 0,85
18 Цибулько Володимир Миколайович 2234 1,98
19 Яловенко Михайло Юхимович 406 0,36

1 Аліпов Микола Павлович 369 0,33
2 Бабак Григорій Іванович 1156 1,02
3 Борзов Валерій Пилипович 6219 5,50
4 Гречка Михайло Якович 1271 1,12
5 Журило Станіслав Дмитрович 12135 10,74
6 Задояний Михайло Трохимович 3770 3,34
7 Івченко Валерій Наумович 594 0,53
8 Коваль Володимир Ілліч 1080 0,96
9 Космина Володимир Михайлович 10410 9,21
10 Майборода Любов Володимирівна 9294 8,22

Виборчий округ № 201

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 201

МАРЧЕНКО Олексій Андрійович

В.О. 201

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Черкаська обл.
Центр – м. Черкаси, Соснівська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 121.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –167296.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 113462 (67,82%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 113009 (67,55%).
Обраний народним депутатом України
Марченко О. А., 15676 (13,87%) голосів.

Народився 14 червня 1955 року в с. Байбузи Черкаського району ЧерE
каської областi. Має вищу освiту, в 1978 роцi закiнчив Українську
сiльськогосподарську академiю за спецiальнiстю агрономiя, в 1991 роцi –
Київський iнститут полiтологiї та соцiального управлiння  за спеціальністю
теорiя соцiальноEполiтичних вiдносин.

1972–1973 рр. – працівник колгоспу «Іскра» Черкаського району ЧерE
каської областi; 1973–1978 рр. – студент; 1978–1980 рр. – завiдуючий
агрохiмцентром колгоспу «Iскра»; 1980–1983 рр. – на комсомольській роE
боті; 1983–1986 рр. – директор радгоспу «Черкаський», м. Черкаси; 1986–
1989 рр. – на партійній роботі; 1989–1994 рр. – голова Черкаського райE
виконкому, представник Президента України в Черкаському районi; 1994–
1998 рр. – голова Черкаської районної ради народних депутатiв, голова
Черкаської районної державної адмiнiстрацiї. Безпартiйний. Член Комiтету
Верховної Ради України з питань аграрної полiтики та земельних вiдносин.
Член депутатської фракції НародноEдемократичної партії.
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13 Ожеван Микола Андрійович 1664 1,52
14 Омельянчук

Володимир Прокопійович 2311 2,11
15 Павлюк Віктор Ігорович 8617 7,86
16 Політанський Леонід Францович 823 0,75
17 Потєшкін Олександр Борисович 1400 1,28
18 Семенко Віктор Зіновійович 446 0,41
19 Хабінський

ЗбігнівEМечислав Франкович 541 0,49
20 Школа Ігор Миколайович 2140 1,95
21 Юрійчук Василь Остапович 1099 1,00
22 Юрійчук Остап Миколайович 2114 1,93

1 Андрущак Володимир Іванович 1845 1,68
2 Бадовський Валерій Олександрович 6782 6,18
3 Гончарук Леонід Іванович 10716 9,77
4 Гуцол Михайло Васильович 1360 1,24
5 Довгий Василь Манолійович 2333 2,13
6 Додонова Людмила Григорівна 9085 8,28
7 Кияк Тарас Романович 12060 10,99
8 Король Віктор Миколайович 26416 24,08
9 Кость Тарас Богданович 1068 0,97
10 Кравців Ігор Миколайович 190 0,17
11 Куліш Володимир Іванович 2060 1,88
12 Мокрієнко Микола Дмитрович 303 0,28

Виборчий округ № 202

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 202

КОРОЛЬ Віктор Миколайович

Чернівецька обл.

В.О. 202

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Чернівці.
Загальна кількість виборчих дільниць – 109.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –179685.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 109847 (61,13%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 109695 (61,05%).
Обраний народним депутатом України
Король В. М., 26416 (24,08%) голосів.

м. Чернівці

Народився 3 березня 1948 року в м. Чернiвцях. Має вищу освiту, в
1978 роцi закiнчив Київську вищу школу МВС СРСР, у 1982 роцi –
Академiю МВС СРСР  за спецiальнiстю правознавство.

1965–1967 рр. – токар машинобудiвного заводу та об’єднання
«Комунтранс», м. Чернівці; 1967–1969 рр. – служба у Збройних Силах;
1969–1970 рр. – токар Чернiвецького машинобудiвного заводу та об’єднанE
ня «Львiвкомунтранс»; 1970–1972 рр. – курсант Львiвської середньої
спецiальної школи мiлiцiї; 1972–1980 рр. – робота в органах карного розE
шуку УВС Чернiвецької областi; 1980–1982 рр. – слухач Академiї МВС
СРСР; 1982–1993 рр. – робота на керівних посадах в правоохоронних оргаE
нах Чернівецької області; 1993–1996 рр. – начальник ГУ карного розшуку
МВС України, заступник Мiнiстра внутрiшнiх справ України – начальник
кримiнальної мiлiцiї; 1996–1998 рр. – перший заступник Голови ДержавE
ної податкової адмiнiстрацiї України, м. Київ. Безпартiйний. Член
Комiтету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної дiяльностi та боротьби з органiзованою злочиннiстю i
корупцiєю. Член депутатської фракції СоціалEдемократичної партії
України (об’єднаної).



РОЗДІЛ 15. НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ, ОБРАНІ В ОДНОМАНДАТНИХ ВИБОРЧИХ ОКРУГАХ

597

8 Соломко Василь Дмитрович 4182 3,25
9 Стратій Микола Васильович 2488 1,94
10 Федороський Володимир Ілліч 3015 2,35
11 Філіпчук Георгій Георгійович 52284 40,68
12 Шеремет Петро Максимович 1175 0,91
13 Шилепницький Іван Орестович 15120 11,77
14 Якубович Фіалка Хризонівна 7098 5,52

1 Гнатюк Дмитро Михайлович 1922 1,50
2 Кобевко Петро Дмитрович 3600 2,80
3 Лупул Павло Миколайович 6804 5,29
4 Малиш Федір Васильович 1870 1,46
5 Попович Вадим Сидорович 6001 4,67
6 Салагор Микола Михайлович 5993 4,66
7 Семенишин Анатолій Савелійович 982 0,76

Виборчий округ № 203

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 203

ФIЛIПЧУК Георгій Георгійович

В.О. 203

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Чернівецька обл.
Центр – м. Кіцмань.
Загальна кількість виборчих дільниць – 162.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –167554.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 128648 (76,78%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 128512 (76,70%).
Обраний народним депутатом України
Філіпчук Г. Г., 52284 (40,68%) голоси.

Народився 19 грудня 1950 року в с. Киселiв Кiцманського району
Чернiвецької областi. Має вищу освiту, в 1973 роцi закiнчив Чернiвецький
державний унiверситет за спецiальнiстю iсторiя. Доктор педагогiчних наук,
членEкореспондент Академії педагогічних наук України.

1967–1968 рр. – робітник Одеського міжколгоспбуду; 1968–1973 рр. –
студент Чернівецького державного університету; 1973–1977 рр. – вчитель
Заставнiвської середньої школи № 2 Чернiвецької областi; 1977–1978 рр. –
методист обласного iнституту удосконалення вчителiв, м. Чернiвцi; 1978–
1992 рр. – iнспектор шкiл, заступник начальника Чернiвецького обласного
управлiння народної освiти; 1992–1996 рр. – начальник управлiння освiти
Чернiвецької обласної державної адміністрації; 1996–1998 рр. – голова
Чернівецької облдержадміністрації. Народний депутат України 13 склиE
кання. Член Народного Руху України. Член Комiтету Верховної Ради УкE
раїни з питань науки i освiти. Член депутатської фракцiї Народного Руху
України.
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7 Микитюк
Віктор Олександрович 10440 8,19

8 Опаіц Аркадій Сильвестрович 3555 2,79
9 Попеску Іван Васильович 34575 27,11
10 Рошка Алчіп Олексійович 9543 7,48
11 Сандуляк Леонтій Іванович 8966 7,03

1 Горбатюк Денис Флорович 1191 0,93
2 Давид Петро Михайлович 3631 2,85
3 Кирил Володимир Олексійович 31175 24,45
4 Кобель Яків Васильович 5123 4,02
5 Ковацюк Василь Іванович 866 0,68
6 Леньков Михайло Іванович 674 0,53

Виборчий округ № 204

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 204

ПОПЕСКУ Іван Васильович

Чернівецька обл.

В.О. 204

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Новоселиця.
Загальна кількість виборчих дільниць – 126.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –165809.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 127684 (77,01%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 127519 (76,91%).
Обраний народним депутатом України
Попеску І. В., 34575 (27,11%) голосів.

Народився 16 квiтня 1964 року в с. Нижнi Петрiвцi Сторожинецького
району Чернiвецької областi. Має вищу освiту, в 1986 роцi закiнчив
Чернiвецький державний унiверситет за спецiальнiстю росiйська мова та
лiтература. Кандидат фiлологiчних наук. Доктор фiлософiї.

1986–1987 рр. – викладач росiйської мови у Коломийському середньоE
му професійноEтехнічному училищі № 10; 1987–1994 рр. – асистент, аспіE
рант, викладач кафедри російської мови та літератури Чернівецького дерE
жавного університету. Народний депутат України 13 скликання. НагородE
жений відзнакою Президента України – орденом «За заслуги» III ступеня.
Безпартiйний. Голова підкомітету Комiтету Верховної Ради України з пиE
тань прав людини, нацiональних меншин i мiжнацiональних вiдносин. Член
депутатської фракцiї СоцiалEдемократичної партiї України (об’єднаної).
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10 Корчинський Анатолій Іванович 24531 18,45
11 Мишин Леонтій Макарович 1233 0,93
12 Молдован Любов Василівна 4273 3,21
13 Олєйніков Олег Валентинович 1843 1,39
14 Осколов Петро Васильович 2087 1,57
15 Рябий Євген Архипович 5686 4,28
16 Ткачук Валерій Петрович 2657 2,00
17 Фесенко Володимир Васильович 1025 0,77
18 Шпилька Григорій Іванович 1099 0,83
19 Шупеня Микола Миколайович 5965 4,49

1 Білик Пилип Васильович 4935 3,71
2 Бринзанський

Віктор Миколайович 1895 1,43
3 Бурлака Василь Михайлович 11513 8,66
4 Гончар Микола Семенович 5392 4,06
5 Горобець Микола Васильович 2297 1,73
6 Дмитрієв Євген Іванович 23421 17,62
7 Довганчин Григорій Васильович 5113 3,85
8 Дудчак Володимир Терентійович 1854 1,39
9 Каденюк Василь Галактіонович 5944 4,47

Виборчий округ № 205

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 205

КОРЧИНСЬКИЙ Анатолій Іванович

В.О. 205

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Чернівецька обл.
Центр – м. Хотин.
Загальна кількість виборчих дільниць – 135.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –170722.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 133062 (77,94%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 132924 (77,86%).
Обраний народним депутатом України
Корчинський А. І., 24531 (18,45%) голос.

Народився 2 жовтня 1952 року в с. Ленкiвці Кельменецького району
Чернiвецької областi. Має вищу освiту, в 1975 роцi закiнчив Кам’янецьE
Подiльський сiльськогосподарський iнститут за спецiальнiстю зоотехнiя, в
1989 році – Вищу партійну школу при ЦК Компартії України, у 1995 році –
Чернiвецький університет за спеціальністю правознавство.

1975–1977 рр. – зоотехнiк, старший зоотехнiк Кельменецького районE
ного управлiння сiльського господарства Чернiвецької областi; 1977–
1983 рр. – на комсомольській та партiйнiй роботi; 1983–1984 рр. –
начальник Кельменецького міжрайонного племоб’єднання Чернівецької
області; 1984–1990 рр. – на партійній роботі; 1990–1991 рр. – голова
Заставнiвської районної ради народних депутатiв; 1992–1996 рр. – начальE
ник Кельменецької митницi; 1996–1998 рр. – голова Хотинської райE
держадмiнiстрацiї Чернiвецької областi. Безпартiйний. Член Комiтету
Верховної Ради України у закордонних справах і зв’язках із СНД. Член
депутатської фракцiї СоцiалEдемократичної партiї України (об’єднаної).
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12 Осадців Іван Васильович 4794 4,28
13 Пономаренко Ніна Борисівна 1105 0,99
14 Соколенко Василь Костянтинович 1147 1,02
15 Соколов Олександр Володимирович 2255 2,01
16 Соколов Сергій Вікторович 507 0,45
17 Сподаренко Анатолій Петрович 418 0,37
18 Степанов Олександр Петрович 2094 1,87
19 Ступак Володимир Федорович 7466 6,66
20 Хоменко

Володимир Феодосійович 11473 10,24
21 Яцухненко Петро Васильович 1255 1,12

1 Ананко Євген Павлович 16762 14,96
2 Булко Володимир Ілліч 1034 0,92
3 Виноградов Віктор Гурійович 4213 3,76
4 Допірчук Валерій Іванович 1090 0,97
5 Костарчук Раїса Іванівна 1061 0,95
6 Лавренюк Олександр Федорович 2830 2,53
7 Лебединець Микола Якович 16218 14,47
8 Лепеха Алла Григорівна 1510 1,35
9 Лук’яненко Микола Миколайович 1087 0,97
10 Мельничук Валентин Васильович 15814 14,11
11 Ніколаєнко Володимир Степанович 318 0,28

Виборчий округ № 206

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 206

АНАНКО Євген Павлович

Чернігівська обл.

В.О. 206

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Чернігів, Чернігівська міська рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 77.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –167061.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 112166 (67,14%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 112043 (67,07%).
Обраний народним депутатом України
Ананко Є. П., 16762 (14,96%) голоси.

м. Чернігів

Народився 23 лютого 1958 року в с. Красному Чернiгівського району
Чернiгівської областi. Має вищу освiту, в 1983 році закiнчив Київський
державний унiверситет iм. Т. Г. Шевченка за спецiальнiстю економiка i
фiнанси. Кандидат економiчних наук.

1983–1985 рр. – асистент Днiпропетровського iнституту iнженерiв
залiзничного транспорту; 1985–1992 рр. – аспірант, асистент Київського
державного унiверситету iм. Т. Г. Шевченка; 1992–1995 рр. – президент
страхової компанiї «Алькона», м. Київ; 1995–1998 рр. – голова правлiння
акцiонерного банку «Зевс», м. Київ. Безпартiйний. Член Комiтету ВерховE
ної Ради України з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi. Член депутатE
ської фракцiї СоцiалEдемократичної партiї України (об’єднаної).
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9 Парашин Сергій Костянтинович 16426 11,95
10 Пархоменко Олексій Борисович 1394 1,01
11 Пінчук Анатолій Миколайович 5579 4,06
12 Рибак Віталій Калістратович 851 0,62
13 Роговий Анатолій Миколайович 2016 1,47
14 Сєряков Сергій Олександрович 8512 6,19
15 Устенко Петро Іванович 29456 21,43
16 Якубенко Леонід Михайлович 3314 2,41

1 Гронь Микола Андрійович 1234 0,90
2 Гунчак Григорій Герасимович 2611 1,90
3 Дейнега Володимир Петрович 9629 7,01
4 Дробноход Микола Іванович 1548 1,13
5 Дяченко Валентина Володимирівна 1637 1,19
6 Канівець Віктор Іванович 5067 3,69
7 Насінник Віталій Миколайович 24885 18,10
8 Носко Василь Миколайович 1758 1,28

Виборчий округ № 207

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 207

УСТЕНКО Петро Іванович

В.О. 207

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Чернігівська обл.
Центр – м. Чернігів, Чернігівська міська рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 202.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –177449.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 137944 (77,74%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 137449 (77,46%).
Обраний народним депутатом України
Устенко П. І., 29456 (21,43%) голосів.

Народився 4 серпня 1960 року в с. Максаки Менського району
Чернiгiвської областi. Має вищу освiту,  в 1984 роцi закінчив Київський
автодорожній iнститут за спецiальнiстю  будiвельнi i дорожнi машини та
устаткування.

1975–1979 рр. – учень Київського механiкоEметалургiйного
технiкуму;1979 р. – слюсар комбiнату «Чернiгiв промбудiндустрiя», м. Чернiгiв;
1984–1986 рр. – секретар комiтету комсомолу Київського автодорожнього
iнституту; 1986 р. – старший iнженер НДI електромеханiчних приладiв,
м. Київ; 1986–1988 рр. – служба у Збройних Силах; 1988–1990 рр. –
оперуповноважений УВС Київської областi, м. Київ; 1990–1992 рр. –
фiнансовий директор зовнiшньоекономiчного об’єднання «Iнфоспорт»,
м. Київ; 1992–1995 рр. – директор СП «IнфоспортEХолдингEIнвест», м. Київ;
1995–1996 рр. – президент АТ «АМП», м. Київ; 1996–1998 рр. – голова
правлiння СП «АМП»; 1998 р. – голова спостережної ради ВАТ
«Чернiгiвський мiськмолокозавод», м. Чернiгiв. Безпартiйний. Член
Комiтету Верховної Ради України з питань паливноEенергетичного компE
лексу, ядерної полiтики та ядерної безпеки. Член депутатської фракції партії
«Реформи і порядок» – «РеформиEцентр».
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5 Лещенко Володимир Олексійович 10792 8,71
6 Мацарський

Віктор Володимирович 248 0,20
7 Рафальський Віталій Анатолійович 2298 1,85

1 Вертай Борис Прокопович 3921 3,17
2 Волков Олександр Михайлович 98015 79,12
3 Івасенко Ігор Олексійович 469 0,38
4 Кареліна Олена Олександрівна 1277 1,03

Виборчий округ № 208

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 208

ВОЛКОВ Олександр Михайлович

Чернігівська обл.

В.О. 208

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – смт Козелець.
Загальна кількість виборчих дільниць – 207.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –158868.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 123905 (77,99%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 123884 (77,98%).
Обраний народним депутатом України
Волков О. М., 98015 (79,12%) голосів.

Народився 30 квiтня 1948 року в м. Києвi. Має вищу освiту, в 1972 роцi
закiнчив Київський торговельноEекономiчний iнститут за спецiальнiстю
iнженерEтехнолог.

1964–1967 рр. – слюсарEремонтник Київського поштамту; 1970–1989 рр.
– служба у Збройних Силах, робота у системі агропромислового комплекE
су; 1989–1991 рр. – голова виробничого кооперативу «Декор»; 1991–1992 рр.
– голова виробничоEкомерційного підприємства «ВГВ» та ВО «ВАМ»;
1992–1994 рр. – президент телекомпанiї «Гравiс»; 1994–1998 рр. – помiчник
Президента України. Нагороджений вiдзнакою Президента України – орE
деном «За заслуги» III ступеня. Безпартiйний.
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10 Кузьменко Валерій Миколайович 578 0,42
11 Максимонько

Володимир Болеславович 4413 3,23
12 Науменко Микола Миколайович 1030 0,75
13 Онищенко Григорій Миколайович 752 0,55
14 Петрик Григорій Миколайович 4237 3,10
15 Пухкал Олександр Григорович 19389 14,17
16 Чорний Ігор Григоровмч 2841 2,08
17 Чумак Микола Васильович 15922 11,64
18 Шаган Леонід Костянтинович 3398 2,48

1 Боровик Валерій Анатолійович 18397 13,45
2 Бутко Микола Петрович 8790 6,42
3 Вощевський

Валерій Миколайович 13687 10,00
4 Гільчук Володимир Павлович 684 0,50
5 Голомоз Микола Федорович 755 0,55
6 Данько Григорій Володимирович 11765 8,60
7 Зарицька Світлана Сергіївна 2571 1,88
8 Іващенко Сергій Васильович 2280 1,67
9 Кубрак Сергій Михайлович 6068 4,43

Виборчий округ № 209

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 209

ПУХКАЛ Олександр Григорович

В.О. 209

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Чернігівська обл.
Центр – м. Ніжин.
Загальна кількість виборчих дільниць – 172.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –177519.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 137121 (77,24%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 136825 (77,08%).
Обраний народним депутатом України
Пухкал О. Г., 19389 (14,17%) голосів.

Народився 15 жовтня 1948 року в с. Пальчиках Бахмацького району
Чернiгiвської областi. Має вищу освiту, в 1975 році закiнчив Київський
державний унiверситет iм. Т. Г. Шевченка за спецiальнiстю економiка дерE
жавного будiвництва. Кандидат економiчних наук, доцент. Заслужений
працiвник народної освiти України.

1962–1967 рр. – робітник Городищенського сільського споживтовариE
ства, колгоспник колгоспу ім. Леніна, Бахмацький район Чернігівської
області; 1969–1975 рр. – слухач підготовчого відділення, студент;1975–
1981 рр. – аспiрант, заступник директора, директор студмістечка КиївськоE
го державного унiверситету iм. Т. Г. Шевченка; 1981–1984 рр. – в.о. доцента
кафедри Київського загальновійськового командного Червонопрапорного
училища ім. М. В. Фрунзе;1984–1988 рр. – на партiйнiй роботi; 1988–
1992 рр. – доцент Київського iнституту полiтологiї i соцiального управлiння,
керівник, декан Українського центру ринкових відносин і підприємництва,
м. Київ; 1992–1995 рр. – заступник голови Московської райдержадмiнiстрацiї
м. Києва, головний консультант, завiдуючий сектором  Адмiнiстрацiї ПрезиE
дента України;1995–1998 рр. – заступник директора Iнституту пiдвищення
квалiфiкацiї кадрiв Української Академiї державного управлiння.
Безпартiйний. Заступник голови Комiтету Верховної Ради України у закордонE
них справах i зв’язках із СНД. Член депутатської фракцiї «Громада».
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9 Леонтьєв Володимир Олексійович 1138 0,84
10 Портной Володимир Степанович 303 0,22
11 Радченко Галина Федорівна 2266 1,68
12 Рябець Валерій Григорович 510 0,38
13 Спєвак Володимир Леонідович 1368 1,01
14 Стопник Валерій Анатолійович 2150 1,59
15 Ткаченко Ніна Яківна 2377 1,76
16 Черніков Павло Іванович 1191 0,88
17 Шпиг Федір Іванович 51496 38,19

1 Бондаренко Віктор Дмитрович 9820 7,28
2 Голуб Світлана Василівна 1660 1,23
3 Гузь Олег Григорович 30231 22,42
4 Демченко Петро Миколайович 8295 6,15
5 Дорошенко

Валерій Володимирович 1347 1,00
6 Журавський Ігор Михайлович 3756 2,79
7 Коваль Іван Іванович 333 0,25
8 Кононенко Петро Петрович 1622 1,20

Виборчий округ № 210

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 210

ШПИГ Федір Іванович

Чернігівська обл.

В.О. 210

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Прилуки.
Загальна кількість виборчих дільниць – 206.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –168197.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 135196 (80,38%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 134838 (80,17%).
Обраний народним депутатом України
Шпиг Ф.І., 51496 (38,19%) голосів.

Народився 30 сiчня 1956 року в с. Кобижча Бобровицького району
Чернiгiвської областi. Має вищу освiту, в 1984 р. закiнчив Київський
iнститут народного господарства iм. Д. Коротченка за спецiальнiстю
економiка.

1972–1976 рр. – учень Київського суднобудівного технікуму, технікE
конструктор ЦКБ «Ленінська кузня»; 1976–1978 рр. – служба у Збройних
Силах; 1978–1979 рр. – технiкEконструктор, iнженерEтехнолог ЦКБ
«Ленiнська кузня»; 1979–1982 рр. – старший iнженерEконструктор об’єднанE
ня «Броваримеблi»; 1982–1991 рр. – на комсомольськiй роботi; 1991–
1998 рр. – голова правлiння акцiонерного комерційного банку «Аваль»,
голова правлiння акцiонерного поштовоEпенсiйного банку «Аваль».
Безпартiйний. Заслужений економiст України. Нагороджений вiдзнакою
Президента України – орденом «За заслуги» III ступеня. Голова пiдкомiтету
Комiтету Верховної Ради України з питань фiнансiв та банкiвської
дiяльностi. Член депутатської фракцiї НародноEдемократичної партiї.
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9 Мушинський Віктор Вікторович 825 0,57
10 Насон Володимир Дмитрович 655 0,46
11 Нечепа Василь Григорович 510 0,36
12 Отрош Михайло Іванович 6681 4,65
13 Петров Олег Володимирович 38885 27,07
14 Піхотний

Сергій Володимирович 1338 0,93
15 Скидан Григорій Антонович 857 0,60

1 Антоненко Петро Якович 5462 3,80
2 Качура Олександр Степанович 10070 7,01
3 Кирикой Петро Якович 1099 0,77
4 Киценко Петро Федорович 9069 6,31
5 Колесников Микола Іванович 35152 24,47
6 Кукарцева Світлана Віталіївна 17155 11,94
7 Лупейко Олександр Петрович 691 0,48
8 Миргородський Андрій Петрович 863 0,60

Виборчий округ № 211

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 211

ПЕТРОВ Олег Володимирович

В.О. 211

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Чернігівська обл.
Центр – смт Сосниця.
Загальна кількість виборчих дільниць – 238.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –168939.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 143678 (85,05%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 143643 (85,03%).
Обраний народним депутатом України
Петров О. В., 38885 (27,07%) голосів.

Народився 20 серпня 1960 року в м. Павлоградi Днiпропетровської
областi. Має вищу освiту, в 1986 роцi закiнчив Днiпропетровський
державний унiверситет за спецiальнiстю фiзика, оптоелектронiка.

1977–1978 рр. – матрос Чорноморського морського пароплавства; 1978–
1979 рр. – електромонтер Павлоградського районного вузла зв’язку; 1979–
1981 рр. – служба у Збройних Силах; 1981–1986 рр. – студент ДнiпропетE
ровського державного університету; 1986–1990 рр. – на комсомольській
роботі; 1990–1994 рр. – голова правлiння українського аерокосмiчного
об’єднання «Сузiр’я»; 1994–1998 рр. – завiдуючий вiддiлом, заступник
Мiнiстра Кабiнету Мiнiстрiв України. Член НародноEдемократичної партiї.
Член Комiтету Верховної Ради України з питань молодiжної полiтики,
фiзичної культури i спорту. Член депутатської фракцiї НародноE
демократичної партiї.
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12 Заяць Валерій Іванович 2531 2,83
13 Князюк Олександр Миколайович 869 0,97
14 Колесник Степан Павлович 440 0,49
15 Красильніков Сергій Петрович 1807 2,02
16 Маврешко Степан Дмитрович 708 0,79
17 Павличко Дмитро Васильович 7383 8,25
18 Ревенко Василь Григорович 838 0,94
19 Скоморощенко Олена Миколаївна 548 0,61
20 Скригонюк Микола Іванович 1118 1,25
21 Тарнай Михайло Михайлович 69 0,08
22 Хомяченко Василь Матвійович 215 0,24
23 Ясковець Алла Альбертівна 1586 1,77

1 Арестов Василь Миколайович 5559 6,21
2 Безпалько Людмила Василівна 11398 12,74
3 Блохін Олег Володимирович 6318 7,06
4 Божко Олександр Митрофанович 888 0,99
5 Бондаренко

Володимир Дмитрович 24398 27,27
6 Бондаренко Геннадій Олексійович 3354 3,75
7 Бриндак Петро Антонович 2130 2,38
8 Горячий Петро Лукич 794 0,89
9 Дашкієва Олена Володимирівна 947 1,06
10 Довгань Гаврило Тихонович 624 0,70
11 Забара Іван Олексійович 1409 1,57

Виборчий округ № 212

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 212

БОНДАРЕНКО Володимир Дмитрович

м. Київ

В.О. 212

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – Ленінградська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 68.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –150710.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 89745 (59,55%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 89477 (59,37%).
Обраний народним депутатом України
Бондаренко В.Д., 24398 (27,27%) голосів.

Народився 4 грудня 1952 року в с. Охiньки Прилуцького району
Чернiгiвської областi. Має вищу освiту, в 1977 роцi закiнчив Київський
державний унiверситет iм. Т. Г. Шевченка за спецiальнiстю iсторiя, у
1998 роцi – цей же унiверситет за спецiальнiстю правознавство.

1976–1977 рр. – учитель Калинiвської восьмирiчної школи ГородищенE
ського району Черкаської областi; 1977–1986 рр. – на комсомольській та
партійній роботі; 1986–1991 рр. – заступник, перший заступник, голова
виконкому Ленiнградської районної ради, м. Київ; 1991–1992 рр. –
начальник управлiння, заступник голови Київської мiської державної
адмiнiстрацiї; 1992–1994 рр. – начальник вiддiлу фiрми «КиївнафтопроE
дукт», м. Київ; 1994–1996 рр. – член координацiйної ради громадського
об’єднання «Вибiр»; 1996 р. – заступник Мiнiстра юстиції – керуючий спраE
вами Мiнiстерства юстицiї України. Народний депутат України 13 склиE
кання. Безпартiйний. Член Комiтету Верховної Ради України з промислової
полiтики. Член депутатської групи «Незалежнi».
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13 Мельник Віктор Васильович 2074 2,30
14 Мельник Михайло Іванович 1034 1,15
15 Мокроусов Анатолій Олексійович 24398 27,03
16 Павловський Олександр Борисович 414 0,46
17 Петрович Василь Сергійович 733 0,81
18 Попова Ольга Миколаївна 361 0,40
19 Потапова Алла Вячеславівна 509 0,56
20 Степанов Олександр Гнатович 275 0,30
21 Сушко Петро Петрович 648 0,72
22 Талашко Володимир Дмитрович 799 0,89
23 Чорноволенко Олександр Віленович 11771 13,04
24 Шпундра Володимир Григорович 5631 6,24
25 Шульга Михайло Федорович 677 0,75

1 Васильченко
Володимир Миколайович 452 0,50

2 Головко Олександр Борисович 321 0,36
3 Гончаров Олександр Вікторович 2712 3,00
4 Демиденко Сергій Каленикович 4012 4,44
5 Дорошенко Володимир Сергійович 292 0,32
6 Жук Віктор Євгенійович 628 0,70
7 Івасюк Валерій Петрович 5404 5,99
8 Кисельов Сергій Володимирович 2670 2,96
9 Коваленко Євген Георгійович 1318 1,46
10 Кондратюк Тетяна Вікторівна 3535 3,92
11 Кондратюк Федір Данилович 1176 1,30
12 Лопата Анатолій Васильович 4377 4,85

Виборчий округ № 213

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 213

МОКРОУСОВ Анатолій Олексійович

В.О. 213

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

м. Київ
Центр – Ватутінська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 60.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –164572.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 90488 (54,98%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 90265 (54,85%).
Обраний народним депутатом України
Мокроусов А. О., 24398 (27,03%) голосів.

Народився 14 квiтня 1943 року в с. Iзмайлiвка Баришського району
Ульяновської областi. Має вищу освiту, в 1970 році закiнчив Київський
технологiчний iнститут легкої промисловості за спецiальнiстю технологiя
хiмiчних волокон.

1960–1962 рр. – слюсар Київського комбiнату штучних волокон; 1963–
1966 рр. – служба у  Збройних Силах; 1966–1970 рр. – студент; 1970–1971 рр. –
помiчник майстра, начальник змiни Київського комбiнату хiмiчного волокна;
1971–1973 рр. – на комсомольській роботі; 1973–1979 рр. – начальник цеху,
заступник начальника вiддiлу Київського комбiнату хiмiчного волокна; 1979–
1991 рр. – на партійній роботі в м. Києві; 1991–1998 рр. – голова Ватутiнського
райвиконкому м. Києва, представник Президента України у Ватутiнському
районi м. Києва, голова Ватутінської районної ради, голова Ватутiнської
райдержадмiнiстрацiї м. Києва. Народний депутат України 12 скликання.
Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, відзнакою Президента
України – орденом «За заслуги» III ступеня. Безпартiйний. Член Комiтету
Верховної Ради України з питань державного будiвництва, мiсцевого самоE
врядування та дiяльностi рад. Член депутатської фракцiї СоцiалEдемократичної
партiї України (об’єднаної).
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14 Малишко Микола Іванович 501 0,54
15 Мартиненко Євген Іванович 523 0,56
16 МесельEВеселяк Олег Вікторович 4928 5,28
17 Нестеренко Микола Іванович 230 0,25
18 Присяжнюк

Віктор Васильович 802 0,86
19 Рубан Владислав Якович 851 0,91
20 Рябіка Володимир Леонідович 5023 5,38
21 Тараненко Андрій Васильович 344 0,37
22 Терьохін Сергій Анатолійович 19306 20,68
23 Токарев Павло Васильович 1862 1,99
24 Топчій Алла Дмитрівна 446 0,48
25 Шокін Віктор Миколайович 5396 5,78

1 Аксененко Сергій Іванович 7591 8,13
2 Асадчев Валерій Михайлович 13178 14,11
3 Безпалий Михайло Петрович 386 0,41
4 Бєлих Тамара Василівна 1149 1,23
5 Бєлкін Володимир Володимирович 699 0,75
6 Бойко Олег Миколайович 1248 1,34
7 Вакуленко Валентин Миколайович 1250 1,34
8 Васильков Віктор Іванович 1439 1,54
9 Врублевський Віктор Борисович 597 0,64
10 Гресь Борис Володимирович 339 0,36
11 Дроботун Василь Іванович 900 0,96
12 Казаков Микола Михайлович 4799 5,14
13 Корбан Олег Борисович 6857 7,34

Виборчий округ № 214

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 214

ТЕРЬОХIН Сергій Анатолійович

м. Київ

В.О. 214

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – Московська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 84.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –157270.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 93775 (59,63%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 93370 (59,37%).
Обраний народним депутатом України
Терьохін С. А., 19306 (20,68%) голосів.

Народився 29 вересня 1963 року в м. Києвi. Має вищу освiту, в
1986 році закiнчив Київський державний унiверситет iм. Т. Г. Шевченка за
спеціальністю міжнародні відносини та міжнародне право.

1986–1988 рр. – служба у Збройних Силах; 1988–1989 рр. –  економіст
соцiальноEекономiчного вiддiлу Жовтневого райвиконкому м. Києва; 1989–
1992 рр. – помiчник голови правлiння, голова служби банкiвського маркеE
тингу Українського республiканського банку Зовнiшекономбанк СРСР;
1992–1994 рр. – заступник Мiнiстра економiки, голова департаменту
фiнансової та зовнiшньоекономiчної полiтики, виконавчий директор
Українського фонду пiдтримки реформ. 1994–1995 рр. – науковий
дослідник Гарвардського університету (США). Народний депутат України
13 скликання. Член партiї «Реформи i порядок». Голова підкомітету
Комiтету Верховної Ради України з питань фiнансiв i банкiвської
дiяльностi. Член депутатської фракції партії «Реформи і порядок» –
«РеформиEцентр».
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13 Лівінський Олександр Михайлович 162 0,19
14 Мельник Микола Іванович 8535 10,02
15 Платонов Сергій Ігорович 204 0,24
16 Рудь Микола Семенович 4065 4,77
17 Рутковський Олександр Григорович 459 0,54
18 Сушак Микола Іосійович 832 0,98
19 Табачук Вадим Вадимович 1142 1,34
20 Титарчук Валерій Григорович 12059 14,16
21 Хоменко Борис Григорович 340 0,40
22 Шевченко

Володимир Олександрович 944 1,11
23 Щербина Геннадій Павлович 397 0,47
24 Яремчук Жорж Григорович 244 0,29

1 Білецький Юрій Олександрович 890 1,05
2 Білоус Андрій Віталійович 933 1,10
3 Білоус Артур Олександрович 5588 6,56
4 Бродський Михайло Юрійович 14363 16,87
5 Булгаков Валерій Андрійович 10122 11,89
6 Гнесюк Микола Іванович 363 0,43
7 Головач

Володимир Володимирович 6076 7,14
8 Грищук Валерій Павлович 456 0,54
9 Загородній Володимир Васильович 1359 1,60
10 Іллєнко Юрій Герасимович 3792 4,45
11 Ілясевич Ярослав Михайлович 681 0,80
12 Лавренюк Олексій Васильович 791 0,93

Виборчий округ № 215

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 215

БРОДСЬКИЙ Михайло Юрійович

В.О. 215

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

м. Київ
Центр – Залізнична районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 82.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –138808.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 85441 (61,55%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 85157 (61,35%).
Обраний народним депутатом України
Бродський М.Ю., 14363 (16,87%) голоси.

Народився 5 квiтня 1959 року в м. Києвi. Має вищу освiту, в 1996 роцi
закiнчив Київський інститут ринкових вiдносин та пiдприємництва за
спецiальнiстю менеджмент у виробничiй сферi.

1974–1978 рр. – учень Київського будiвельного технiкуму транспортного
будiвництва; 1978–1979 рр. – служба у Збройних Силах; 1979–
1986 рр. – технiк, iнженерEналадчик Київського монтажноEналагоджувальE
ного управлiння; 1986–1989 рр. – старший інженер, виконроб, майстер
дільниці управлiння побутового обслуговування населення тресту «КиївE
побутрембуд»; 1989–1991 рр. – заступник начальника Управлiння виробE
ничоEжитлового ремонтного об’єднання Київського мiськвиконкому; 1991–
1994 рр. – директор державного МП «ТОМПО», м. Київ; 1994–1998 рр. –
президент концерну «Дендi», вiцеEпрезидент, президент Гiльдiї пiдприємцiв,
голова ради ЗАТ «Видавництво «Киевские Ведомости», м. Київ.
Безпартiйний. Член Комiтету Верховної Ради України з питань законодавE
чого забезпечення правоохоронної дiяльностi та боротьби з органiзованою
злочиннiстю i корупцiєю. Член депутатської фракцiї «Громада».
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13 Лановий Володимир Тимофійович 15834 15,97
14 Лєбєдєв Олексій Миколайович 699 0,70
15 Лутченко Юрій Володимирович 1387 1,40
16 Мазур Ігор Петрович 997 1,01
17 Мартинюк Володимир Андрійович 7557 7,62
18 Подмогильний Микола Васильович 12298 12,40
19 Салахов Єхрам Абдуллайович 513 0,52
20 Скітьов Павло Леонідович 251 0,25
21 Соскін Олег Ігорович 4066 4,10
22 Таланчук Петро Михайлович 1871 1,89
23 Федоренко Григорій Михайлович 431 0,43
24 Чубатенко Олександр Миколайович 17342 17,49

1 Адаменко Віталій Едуардович 1824 1,84
2 Буздуган Юрій Олексійович 959 0,97
3 Всеволодов Микола Михайлович 668 0,67
4 Горбатюк Мирослав Пилипович 5696 5,74
5 Гринчак Валерій Іванович 1162 1,17
6 Данилін Микола Олексійович 2297 2,32
7 Данченко Марія Іванівна 1097 1,11
8 Дудчак Василь Іванович 966 0,97
9 Запальський Анатолій Іванович 811 0,82
10 Ільїн Микола Дмитрович 675 0,68
11 Ковальчук Марина Віталіївна 3413 3,44
12 Кордун Людмила Феліксівна 1007 1,02

Виборчий округ № 216

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 216

ЧУБАТЕНКО Олександр Миколайович

м. Київ

В.О. 216

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – Жовтнева районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 90.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –165745.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 99220 (59,86%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 99167 (59,83%).
Обраний народним депутатом України
Чубатенко О. М., 17342 (17,49%) голоси.

Народився 11 лютого 1960 року в м. Києвi. Має вищу освiту, в 1983 роцi
закiнчив Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi за
спецiальнiстю електропостачання промислових пiдприємств, мiст i
сiльського господарства.

1983–1984 рр. – iнженер спецбюро Iнституту електродинамiки АН
УРСР, м. Київ; 1984–1986 рр. – служба у Збройних Силах; 1986–1991 рр. –
майстер, голова спілки молодіжних організацій заводу «ТочелектроприE
лад», м. Київ; 1991–1995 рр. – начальник цеху, технiчний директор, головE
ний економiст, керуючий, генеральний директор виробничого пiдприємства
«Сезам», м. Київ; 1995–1998 рр. – голова правлiння Київської економiчноE
полiтичної фундацiї, директор  інформаційноEконсультативного центру
«Консалтінг», м. Київ. Безпартiйний. Член Комiтету Верховної Ради з пиE
тань державного будiвництва, мiсцевого самоврядування та дiяльностi рад.
Член депутатської фракцiї СоціалEдемократичної партiї України (об’єднаної).
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15 Малафеєв Андрій Сергійович 1545 1,60
16 Мамалига

Володимир Володимирович 835 0,87
17 Матвієнко Костянтин Степанович 842 0,87
18 Матюшко Богдан Костянтинович 492 0,51
19 Новожилов Борис Валерійович 2636 2,73
20 Одарич Сергій Олегович 9539 9,88
21 Омецинський

Броніслав Францович 1744 1,81
22 Русанов Віктор Борисович 5941 6,15
23 Смик Олександр Віталійович 388 0,40
24 Федоровський Володимир Кузьмич 1335 1,38
25 Щербак Ігор Михайлович 4064 4,21
26 Ярковий Олексій Григорович 911 0,94

1 Анастасієв Валентин Олексійович 4137 4,29
2 Галицький Микола Іванович 549 0,57
3 Георгієвський Микола Сергійович 9300 9,63
4 Головченко Ольга Віталіївна 1820 1,89
5 Духота Юрій Андрійович 2545 2,64
6 Ємець Олександр Іванович 8191 8,49
7 Єщенко Юрій Олександрович 400 0,41
8 Задорожній Олександр Вікторович 9985 10,34
9 Квят Вячеслав Петрович 523 0,54
10 Комарчук Сергій Степанович 4883 5,06
11 Кондрашов Вадим Антонович 4780 4,95
12 Кругляк Михайло Суренович 1120 1,16
13 Лагода Сергій Віталійович 1176 1,22
14 Макода Володимир Євгенович 284 0,29

Виборчий округ № 217

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 217

ЗАДОРОЖНIЙ Олександр Вікторович

В.О. 217

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

м. Київ
Центр – Дніпровська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 73.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –166106.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 96813 (58,28%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 96528 (58,11%).
Обраний народним депутатом України
Задорожній О.В., 9985 (10,34%) голосів.

Народився 26 червня 1960 року в смт Красний Кут Антрацитiвського
району Луганської областi. Має вищу освiту, в 1982 роцi закiнчив КиївE
ський державний унiверситет iм. Т.Г.Шевченка за спецiальнiстю мiжнародне
право. Кандидат юридичних наук, доцент.

1982–1986 рр. – асистент кафедри мiжнародного права та iноземного
законодавства факультету мiжнародних вiдносин та мiжнародного права,
заступник секретаря комiтету комсомолу Київського державного
унiверситету iм. Т.Г.Шевченка; 1986–1998 рр. – асистент, заступник декана
факультету мiжнародних вiдносин та мiжнародного права, старший наукоE
вий спiвробiтник, доцент кафедри мiжнародного права Українського
iнституту мiжнародних вiдносин при Київському нацiональному
унiверситетi iм. Т.Г.Шевченка. Безпартiйний. Член Комiтету Верховної
Ради України у закордонних справах i зв’язках з СНД. Член депутатської
фракцiї НародноEдемократичної партiї.
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20 Крижанівський
Володимир Петрович 1684 1,78

21 Кудряшов Сергій Павлович 3224 3,40
22 Лага Віктор Андрійович 8153 8,61
23 Легеза Микола Андрійович 1438 1,52
24 Лузан Олександр Васильович 170 0,18
25 Лукаш Владислав Борисович 4812 5,08
26 Лупиніс Анатолій Іванович 578 0,61
27 Майборода Володимир Дмитрович 7720 8,15
28 Макаренко Михайло Васильович 3460 3,65
29 Микитенко Олег Іванович 241 0,25
30 Нерус Віталій Тимофійович 725 0,77
31 Пилипчак Василь Григорович 552 0,58
32 Пилипчук Володимир Мефодійович 6224 6,57
33 Пухов Віктор Вікторович 515 0,54
34 Таран Віталій Степанович 1857 1,96
35 Федченко Микола Миколайович 282 0,30
36 Чайка Віктор Володимирович 4445 4,69
37 Шерстюк Леонід Іванович 863 0,91

1 Андреєв Георгій Володимирович 488 0,52
2 Бабич Валерій Георгійович 13111 13,84
3 Биков Сергій Олексійович 490 0,52
4 Бровко Володимир Дмитрович 2110 2,23
5 Булах Григорій Іванович 685 0,72
6 Бураков Олександр Миколайович 487 0,51
7 Васильєв Володимир Олександрович 423 0,45
8 Власюк Олексій Миколайович 1081 1,14
9 Гладкий Василь Михайлович 1337 1,41
10 Грачов Олег Володимирович 309 0,33
11 Ємшанов Денис Геннадійович 313 0,33
12 Єрьоменко Ольга Пилипівна 810 0,86
13 Захарченко Анатолій Миколайович 133 0,14
14 Клименко Володимир Михайлович 4879 5,15
15 Ковбаса Анатолій Миколайович 481 0,51
16 Ковтун Юрій Гаврилович 101 0,11
17 Козуніті Петро Олександрович 161 0,17
18 Костерін Володимир Олександрович 4194 4,43
19 Кредісов Вячеслав Анатолійович 3007 3,17

Виборчий округ № 218

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 218

БАБИЧ  Валерій Георгійович

м. Київ

В.О. 218

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – Ватутінська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 71.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –170577.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 95284 (55,86%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 94730 (55,54%).
Обраний народним депутатом України
Бабич В. Г., 13111 (13,84%) голосів.

Народився 25 серпня 1953 року в м. Броди Житомирської областi. Має
вищу освiту, в 1974 роцi закiнчив Київський торговоEекономiчний iнститут
за спецiальнiстю економiка торгiвлi.

1974 р. – економiст, старший економiст Подiльського райгастрономторгу
м. Києва; 1974–1975 рр. – служба у Збройних Силах; 1975–1977 рр. –
iнженер, молодший науковий спiвробiтник  Ради по вивченню продуктивE
них сил УРСР Академії наук УРСР, м. Київ; 1977–1984 рр. – на комсоE
мольській роботі; 1984–1986 рр. – помiчник заступника Голови Держплану
УРСР; 1986–1990 рр. – старший референт, помiчник заступника Голови
Ради Мiнiстрiв УРСР; 1990–1991 рр. – генеральний директор Асоцiацiї
виробникiв i експортерiв продукцiї та послуг «IнтерEIнвест», м. Київ; 1991–
1996 рр. – президент АТ «Українська фiнансова група», м. Київ. Народний
депутат України 13 скликання. Безпартiйний. Член депутатської групи
«Незалежнi».
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12 Радов Георгій Опанасович 4797 4,43
13 Тимощук Іван Іванович 434 0,40
14 Ткаченко Степан Кузьмич 472 0,44
15 Товтрівська Олеся Олександрівна 1105 1,02
16 Трусов Андрій Вікторович 1205 1,11
17 Чемерис Володимир Володимирович 3268 3,02
18 Черновецький Леонід Михайлович 36145 33,38
19 Шевченко Віктор Вікторович 1349 1,25
20 Шевченко Олександр Оксентійович 1002 0,93
21 Шовкошитний Володимир Федорович 7151 6,60
22 Юркевич Анатолій Іванович 8435 7,79

1 Альошин Валерій Борисович 4812 4,44
2 Безруких Віталій Васильович 356 0,33
3 Гривачевський Борис Євгенович 1458 1,35
4 Єрасов Володимир Віталійович 183 0,17
5 Єршов Леонід Іванович 510 0,47
6 Капустович Володимир Вікторович 1574 1,45
7 Кононенко Володимир Іванович 410 0,38
8 Короткевич Микола Євгенович 1068 0,99
9 Лузан Володимир Васильович 1700 1,57
10 Міщенко Микола Миколайович 1857 1,71
11 Поляченко Володимир Аврумович 16587 15,32

Виборчий округ № 219

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 219

ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ Леонід Михайлович

В.О. 219

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

м. Київ
Центр – Харківська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 82.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –180612.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 108684 (60,18%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 108289 (59,96%).
Обраний народним депутатом України
Черновецький Л. М., 36145 (33,38%) голосів.

Народився 25 листопада 1951 року в м. Харковi. Має вищу освiту, в
1977 роцi закiнчив Харкiвський юридичний iнститут iм. Ф. Е. ДзержинE
ського за спецiальнiстю правознавство. Кандидат юридичних наук.

1970–1972 рр. – служба у Збройних Силах; 1972–1977 рр. – студент
Харківського юридичного інституту; 1977–1981 рр. – старший слiдчий
прокуратури Київської областi; 1981–1990 рр. – аспiрант, асистент, заE
ступник проректора по науковій роботi, доцент кафедри кримiналiстики,
докторант Київського державного унiверситету iм. Т. Г. Шевченка; 1990–
1992 рр. – генеральний директор комерцiйного консультацiйного i науковоE
дослiдного центру «Правекс», м. Київ; 1992–1996 рр. – президент концерну
«Правекс», м. Київ. Народний депутат України 13 скликання. Заслужений
юрист України. Безпартiйний. Член Комiтету Верховної Ради України
з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi. Член депутатської фракцiї
НародноEдемократичної партiї.
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13 Мужук Леонід Петрович 687 0,68
14 Песоцький Віталій Валерійович 4995 4,96
15 Плотнікова Галина Василівна 990 0,98
16 Полудьонний Микола Миколайович 3357 3,34
17 Путінцев Сергій Борисович 1214 1,21
18 Саблук Василь Трохимович 371 0,37
19 Салій Іван Миколайович 12275 12,20
20 Святненко Олександр Іванович 435 0,43
21 Скрипіль Михайло Михайлович 7381 7,33
22 Слободян Олександр Вячеславович 36927 36,69
23 Стороняк Василь Ярославович 393 0,39
24 Субетов Сергій Миколайович 161 0,16
25 Хмільовський Віктор Мечиславович 2145 2,13
26 Яковлєв Віктор Тимофійович 1497 1,49

1 Габер Микола Олександрович 1818 1,81
2 Кожевніков Олексій Сергійович 350 0,35
3 Кривошея Сергій Вікторович 2020 2,01
4 Кубах Олег Петрович 1354 1,35
5 Куньов Іван Павлович 809 0,80
6 Кучменко Олександр Васильович 1145 1,14
7 Лалак Олександр Миколайович 1393 1,38
8 Литвин Сергій Валентинович 988 0,98
9 Литвинчук

Олександр Володимирович 714 0,71
10 МариненкоEГерман

Людмила Олексіївна 595 0,59
11 Марциновський Олександр Юрійович 2391 2,38
12 Мірошниченко Василь Миколайович 1420 1,41

Виборчий округ № 220

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 220

СЛОБОДЯН Олександр Вячеславович

м. Київ

В.О. 220

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – Мінська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 82.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –170053.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 101455 (59,66%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 100651 (59,19%).
Обраний народним депутатом України
Слободян О. В., 36927 (36,69%) голосів.

Народився 21 лютого 1956 року в м. Тернополі. Має вищу освiту, в
1978 роцi закiнчив Київський технологiчний iнститут харчової
промисловостi за спецiальнiстю економiка i органiзацiя промисловостi
продовольчих товарiв.

1978 р. – iнженерEекономiст Городоцького цукрового заводу, ХмельE
ницька область;  1978–1980 рр. – служба у Збройних Силах; 1980–
1998 рр. – iнженер, старший iнженер вiддiлу працi та заробiтної плати пивE
заводу № 3, начальник цеху, в. о. начальника вiддiлу працi та зарплати,
начальник лабораторiї наукової органiзацiї працi, генеральний директор
Київського виробничого об’єднання по випуску пива, безалкогольних
напоїв та мiнвод «Оболонь», м. Київ. Нагороджений відзнакою Президента
України – орденом «За заслуги» III ступеня. Член Народного Руху України.
Член Комiтету Верховної Ради України з питань економiчної полiтики,
управлiння народним господарством, власностi та iнвестицiй. Член депутатE
ської фракції Народного Руху України.
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12 Матвєєв Анатолій Олександрович 439 0,47
13 Мащенко Юрій Іванович 1241 1,34
14 Новіков Олександр Миколайович 2573 2,77
15 Пономаренко Микола Миколайович 1133 1,22
16 Привалов Сергій Олексійович 1829 1,97
17 Решетінський Валерій Миколайович 1411 1,52
18 Сонькін Валентин Михайлович 4013 4,32
19 Харлов Олександр Іванович 741 0,80
20 Цись Наталія Іванівна 268 0,29
21 Чмир Валерій Павлович 575 0,62
22 Шкарніков Микола Миколайович 633 0,68

1 Бондарчук Олександр Васильович 11728 12,63
2 Войтенко Наталія Всеволодівна 582 0,63
3 Головатий Сергій Петрович 22883 24,64
4 Заєць Іван Олександрович 7750 8,35
5 Зубатенко Олександр Гаврилович 651 0,70
6 Калашніков Олег Іванович 1199 1,29
7 Карпенко Віталій Опанасович 13449 14,48
8 Комов Віталій Володимирович 5020 5,41
9 Левенець Ірина Євгенівна 1168 1,26
10 Макаренко Валентин Іванович 656 0,71
11 Марченко Василь Дмитрович 248 0,27

Виборчий округ № 222

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 222

ГОЛОВАТИЙ  Сергій Петрович

м. Київ

В.О. 222

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – Ленінградська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 72.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –156570.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 93360 (59,63%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 92869 (59,31%).
Обраний народним депутатом України
Головатий С. П., 22883 (24,64%) голоси.

Народився 29 травня 1954 року в м. Одесi. Має вищу освiту, в 1977 роцi
закiнчив Київський державний унiверситет iм. Т. Г. Шевченка за
спецiальнiстю мiжнародне право. Кандидат юридичних наук, членE
кореспондент Академії правових наук.

1971–1972 рр. – робітник Смілянського хлібокомбінату, Черкаська
область; 1972–1977 рр. – студент;1977–1980 рр. – старший інженер відділу
прийому іноземних спеціалістів, аспiрант Київського державного унiверE
ситету iм. Т. Г. Шевченка; 1980–1990 рр. – молодший, старший науковий
спiвробiтник Iнституту соцiальних i економiчних проблем зарубiжних країн
Академiї наук УРСР, м. Київ; 1990– 1994 рр. – член Комісії Верховної Ради
України у закордонних справах; 1995–1997 рр. – Мiнiстр юстицiї України;
1997–1998 рр. – президент благодiйного фонду «Українська Правнича
фундацiя», м. Київ. Народний депутат України 12 i 13 скликань. Заслужений
юрист України. Безпартійний. Член Комiтету Верховної Ради України у
закордонних справах i зв’язках із СНД. Член депутатської групи «Незалежні».
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15 Косаківський Леонід Григорович 13033 12,16
16 Лебедівський Валерій Анатолійович 9607 8,96
17 Ляпін Дмитро Вадимович 1723 1,61
18 Малинкович Володимир Дмитрович 1813 1,69
19 Мусієнко Олег Григорович 1649 1,54
20 Немтінов Володимир Миколайович 737 0,69
21 Пазенок Віктор Сергійович 443 0,41
22 Розуменко Володимир Давидович 3638 3,39
23 Сергієнко Олександр Федорович 2561 2,39
24 Сидоренко Олег Васильович 1017 0,95
25 Скорик Лариса Павлівна 5187 4,84
26 Степаненко Михайло Борисович 505 0,47
27 Стріха Максим Віталійович 2678 2,50
28 Ткачук Олександр Васильович 1491 1,39

1 Бєлоусов Олександр Гурійович 1510 1,41
2 Бондаренко Анатолій Олексійович 893 0,83
3 Борківський Віктор Вікторович 1996 1,86
4 Бровченко Віталій Андрійович 551 0,51
5 Бутейко Антон Денисович 6509 6,07
6 Гіталов Анатолій Олександрович 694 0,65
7 Голиця Михайло Миколайович 5031 4,69
8 Гончар Микола Вікторович 5453 5,09
9 Грачев Олег Олексійович 12763 11,91
10 Задорожна Тетяна Андріївна 2170 2,02
11 Ковальчук Володимир Ігорович 388 0,36
12 Колбун Микола Дмитрович 840 0,78
13 Комарова Аліна Іванівна 2096 1,96
14 Кондратюк Микола Кіндратович 882 0,82

Виборчий округ № 223

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 223

КОСАКIВСЬКИЙ Леонід Григорович

В.О. 223

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

м. Київ
Центр – Старокиївська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 184.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –159155.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 107365 (67,46%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 107168 (67,34%).
Обраний народним депутатом України
Косаківський Л. Г., 13033 (12,16%) голоси.

Народився 21 сiчня 1950 року в с. Чернiвцi МогилiвEПодiльського
району Вiнницької областi. Має вищу освiту, в 1973 році закiнчив Київський
державний унiверситет iм. Т. Г. Шевченка за спецiальнiстю радiофiзика i
електронiка, в 1989 роцi – Київську Вищу партiйну школу.

1973–1975 рр. – служба у Збройних Силах; 1975–1980 рр. – iнженерE
конструктор виробничого об’єднання «Завод Арсенал», м. Київ; 1980–
1991 рр. – на партійній роботі; 1991–1993 рр. – голова Печерського райвиконE
кому м. Києва, представник Президента України в Печерському районі
м. Києва; 1993–1994 рр. – представник Президента України у м. Києвi;
1994–1997 рр. – голова Київської мiської ради народних депутатiв, голова
Київської мiської державної адмiнiстрацiї; 1997–1998 рр. – Київський
мiський голова. Безпартiйний. Член Комiтету Верховної Ради України з
питань бюджету.  Член депутатської фракцiї «Громада».
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11 Князь Олександр Іванович 214 0,27
12 Кондратевський Сергій Михайлович 20714 26,15
13 Луценко Микола Васильович 1843 2,33
14 Майчук Микола Платонович 4122 5,20
15 Новіков Олексій Антонович 1591 2,01
16 Обіщенко Олександр Андрійович 1682 2,12
17 Пінський Олександр Іванович 674 0,85
18 Шеренін Юрій Леонідович 2149 2,71
19 Юрковський

Анатолій Вільгельмович 17054 21,53

1 Базів Дмитро Петрович 1166 1,47
2 Биковський Василь Миколайович 1570 1,98
3 Бобриньов Олександр Васильович 318 0,40
4 Брешенков Микола Вікторович 276 0,35
5 Власов Сергій Миколайович 3976 5,02
6 Гук Микола Петрович 1774 2,24
7 Журавльов Ілля Григорович 138 0,17
8 Зонич Ольга Іванівна 1480 1,87
9 Ільїн Юрій Павлович 402 0,51
10 Калитюк Василь Артемович 9684 12,22

Виборчий округ № 224

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 224

КОНДРАТЕВСЬКИЙ Сергій Михайлович

м. Севастополь

В.О. 224

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім`я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Центр – м. Севастополь, Гагарінська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 122.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –152741.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 79449 (52,02%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 79224 (51,87%).
Обраний народним депутатом України
Кондратевський С. М., 20714 (26,15%) голосів.

Народився 3 вересня 1965 року в м. Шептаки НовгородEСiверського
району Чернiгiвської областi. Має вищу освiту, в 1989 роцi закiнчив
Харкiвський державний iнститут культури за спецiальнiстю культосвiтня
робота, у 1997 роцi – Таврiйський iнститут пiдприємництва i права за
спецiальнiстю економiка.

1982–1983 рр. – учень фрезерувальника , фрезерувальник виробничого
об’єднання «Свема», м. Шостка Сумської областi; 1983–1985 рр. – студент
Харківського державного інституту культури; 1985– 1986 рр. – служба у
Збройних Силах; 1986–1989 рр. – продовження навчання в інституті,
робота в установах культури м. Севастополя; 1991–1996 рр. – голова
кооперативу «Юнiор», голова правлiння Кримського комерцiйного
Церковного банку, генеральний директор Торгового Дому Кондратевських,
м. Севастополь; 1996–1998 рр. – депутат Верховної Ради Автономної
Республiки Крим, м. Сiмферополь. Безпартійний. Член Комiтету Верховної
Ради України з питань будiвництва, транспорту i зв’язку. Член депутатської
фракцiї «Громада».
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11 Мандрика Віктор Полікарпович 637 0,85
12 Рибальченко

Олександр Васильович 1086 1,45
13 Ротань Володимир Гаврилович 3187 4,27
14 Симоненко Іван Петрович 2264 3,03
15 Супруненко Володимир Юрійович 3873 5,18
16 Ушаков Сергій Петович 375 0,50
17 Фурсов Олександр Васильович 1508 2,02
18 Хохлов Віктор Михайлович 664 0,89
19 Шереметьєв Володимир Дмитрович 894 1,20

1 Авіянц Юрій Сергійович 3861 5,17
2 Бараннік Сергій Володимирович 1202 1,61
3 Бєлая Ірина Василівна 1231 1,65
4 Заічко Віктор Олександрович 7957 10,65
5 Зачосов Вадим Олександрович 26651 35,67
6 Іванов Сергій Павлович 2133 2,85
7 Каліницький Сергій Миколайович 816 1,09
8 Круглов Олександр Георгійович 2877 3,85
9 Кудряшов Вадим Володимирович 2090 2,80
10 Кульша Микола Федорович 560 0,75

Виборчий округ № 225

Результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 225

ЗАЧОСОВ Вадим Олександрович

В.О. 225

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість
голосів, поданих

за кандидата

голосів %

м. Севастополь
Центр – м. Севастополь, Нахімовська районна рада.
Загальна кількість виборчих дільниць – 95.
Загальна кількість виборців у виборчому окрузі –149966.
Кількість виборців, які отримали виборчі
бюлетені, – 74844 (49,91%).
Кількість виборців, які взяли участь у
голосуванні, – 74714 (49,82%).
Обраний народним депутатом України
Зачосов В. О., 26651 (35,67%) голос.

Народився 23 липня 1941 року в м. Петровську Саратовської областi.
Має вищу освiту, в 1965 роцi закiнчив Пензенський полiтехнiчний iнститут
за спецiальнiстю конструювання i виробництво радiоапаратури.

1958–1960 рр. – учень фрезерувальника, слюсар заводу , м. Петровськ
Саратовської областi; 1960–1965 рр. – студент Пензенського політехнічE
ного інституту; 1965–1977 рр. – старший iнженер, начальник майстернi,
начальник вiддiлу електромеханiчного заводу «Молот», м. Петровськ; 1977–
1996 рр. – начальник вiддiлу, головний технолог, заступник начальника,
начальник цеху, старший iнженер, начальник дiльницi Севастопольського
приладобудiвного заводу «Парус», м. Севастополь.  Нагороджений ордеE
ном «Знак пошани». Народний депутат України 13 скликання. Член
Комунiстичної партiї України. Член Комiтету Верховної Ради України з
питань економiчної полiтики, управлiння народним господарством,
власностi та iнвестицiй. Член депутатської фракцiї Комунiстичної партiї
України.



 

За підсумками виборів за станом на 1 грудня 1998 року у Верховній Раді України з конституцій-
ного складу – 450 народних депутатів працюють 448. 

Склад парламенту в основному визначений, і перед кожним громадянином постає питання: який 
його соціально-демографічний портрет? Ми маємо на увазі професії, стать, вік, освітній рівень. Саме 
про це дана стаття. 

Так, знайомлячись із персональним складом новообраного парламенту, бачимо багато відомих в 
Україні і за її межами людей: це депутати попередніх скликань Верховної Ради України, урядовці, 
діячі громадських організацій, політичні діячі, науковці, письменники, промисловці, працівники 
сільського господарства і т.ін. 

Водночас ще більше бачимо нових політиків. Тому і турбуємося: чи зможуть народні обранці ви-
правдати сподівання виборців щодо них? З огляду на це нас не може не цікавити вік наших парла-
ментарів, рівень їх освіти, а також те, якими базовими професіями представлений корпус народних 
депутатів України, який їхній життєвий шлях, якого роду діяльністю вони займалися до обрання, 
які обіймали посади тощо. Отож здійснимо відповідний стислий аналіз. 

Якщо розпочати його, скажімо, з вікового розподілу народних депутатів, тобто з огляду на їхній 
життєвий досвід, то можна пересвідчитися, що 90,8% з них – це люди віком від 31 до 60 років. При 
цьому 47% усього загалу народних депутатів перебуває у віці 41-50 років; у віці 31-40 років – 21,2%; 
а 51-60 років – 22,3%. Тобто переважна більшість кількісного складу Верховної Ради України 14 
скликання – це люди найпліднішого періоду життя, тому від цього державного органу є підстави 
очікувати досить ефективної законотворчої діяльності. 

Для порівняння зазначимо, що в складі Верховної Ради України 13-го скликання народних депута-
тів віком 31-40 років було 16,1% кількості обраних (415 осіб), 41-50 років – 44,1% та віком 51-60 років 
– 29,2%. Як бачимо, новий парламент дещо помолодшав, а саме: народних депутатів у віці 31-40 років 
стало на 5,3% більше, 41-50 років – на 2,9% більше, а у віці 51-60 років – на 6,9% менше. Ця тенденція 
виявила себе і в інших вікових групах: народних депутатів у віці 21-30 років стало на 2,2% більше, а 61-
80 років – на 3,5% менше. У цілому вікова група 21-50 років зросла на 10,4%, а вікова група 51-80 років 
зменшилася на ті ж самі 10,4%. Нарешті, середній вік народних депутатів, обраних у 1998 році, стано-
вить 46,5 року, у той час як у народних депутатів, обраних у 1994 році, він становив 49,3. 

Аналізуючи склад народних обранців за статтю, зазначимо, що 18 з 36 жінок сьогоднішнього пар-
ламенту України, тобто половину, становлять жінки саме вікової групи 41-50 років; 9 жінок – 31-40 
років; 7 жінок – з групи 51-60 років. Що ж до питомої ваги жінок у новому парламенті в цілому по-
рівняно з попереднім, то вона зросла з 4,6% до 8%, тобто в 1,7 раза. Відповідно питома вага чоловіків 
зменшилася, але залишилася все ще вельми значною. Втім більш радикальні висновки хай робить 
сам читач. 

Безперечним є одне: навряд чи можливо сьогодні уявити будь-який суспільний інститут або ор-
ганізацію, державний заклад або установу без наявності у їх складі певної кількості жінок. Жінки 
«проникли» сьогодні навіть в армію. І все ж таки постає запитання: яке число (частка, відсоток) жі-
нок у кожному конкретному випадку є оптимальним, у тому числі і стосовно наповнення парламен-
ту? Тут потрібні грунтовні порівняльні дослідження. І обов’язково – з участю жінок. Крім того, всім 
відомо, що фізичне, психічне і моральне здоров’я суспільства значною мірою залежить від того, як 
вирішуються поряд із загальносуспільними проблеми специфічно жіночі. Вважаємо, що парламент 
відіграє в цьому процесі визначальну роль. 

Немає потреби переконувати читача в тому, що у світовій спільноті передує та країна, освітній 
рівень якої є вищим. Ця аксіома стосується і парламентарів. Аналізуючи склад Верховної Ради 
України 14-го скликання, ми приділяємо цьому аспекту особливу увагу. 

Відрадним є те, що за освітнім рівнем вищий законодавчий орган нашої країни не поступаєть-
ся парламентам передових країн світу. Достатньо сказати, що 430 народних депутатів, тобто 96%, 
мають вищу освіту. Цей показник є стабільним і для попередніх двох скликань. Наприклад, 95,9% 
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парламентарів 13 скликання також мали вищу освіту. Що ж до депутатів, які мають наукові сту-
пені, вчені звання, то їх число в нинішньому парламенті збільшилося на 1,4%. Приміром, на 3% 
стало більше професорів, на 4,9% – докторів наук. У складі парламенту 2 академіки Національної 
Академії наук України, 15 академіків галузевих академій, 3 члени-кореспонденти Національної 
Академії наук України. Як бачимо, освітній рівень українських парламентарів є високим і, на наш 
погляд, достатнім, щоб ефективно вирішувати ті проблеми, що дошкуляють виборцям. 

Проте зрозуміло, що ані наповнення парламенту відомими в Україні людьми, ані віковий розпо-
діл складу Верховної Ради, ані його освітній рівень як такі ще не забезпечують ефективної діяльно-
сті народних депутатів. Тому наші співвітчизники свої надії і очікування пов’язують насамперед з 
професіоналізмом народних обранців. Вникнемо в поняття професіоналізму. Це означає здібність, 
здатність, готовність бездоганно виконувати певну соціальну функцію (роль) в умовах досить гли-
бокого розподілу суспільної праці. 

Отож уважно розглянемо такий важливий показник як професії народних депутатів. Звертає на 
себе увагу той факт, що в новому парламенті домінують представники інженерно-технічних та буді-
вельних професій (37%), на другому місці працівники освіти (17,8%), третє місце посідають фахівці 
менеджменту та економісти (12,7%) і лише четверте місце займають юристи (10,5%). 

Цікаво у цьому зв’язку поглянути на професійний склад Верховної Ради попереднього скликан-
ня. На першому місці – ті ж представники інженерно-будівельних професій (36,4%), на другому міс-
ці – знову освітяни (16,1%), а ось третє місце посідали аграрії (14,5%), на четвертому були фахівці 
менеджменту, економісти (11,8%). Що ж стосується юристів, то їх у парламенті попереднього скли-
кання було лише 35 осіб (8,4%), і вони посідали п’яте місце. 

Про що ж говорять ці порівняння? Насамперед про чисельну перевагу в парламенті як поперед-
нього, так і нинішнього скликань народних депутатів, які мають інженерно-технічні та будівельні 
професії. Практично більше однієї третини складу вищого законодавчого органу представляють но-
сії технократичних тенденцій. Стабільно на другому місці є освітяни. 

Характерно, що в нинішній Верховній Раді стало більше фахівців менеджменту, економістів та 
юристів, питома вага яких збільшилася відповідно на 1,1% та на 2,1%. Слід відмітити, що на 1,5% 
збільшилося народних депутатів, які працювали на ниві культури та мистецтва, а працівників сіль-
ськогосподарських професій, навпаки, зменшилося аж на 6%. Як позитивне явище слід розглядати 
збільшення числа юристів (47 осіб) і журналістів (14 осіб), питома вага яких відповідно зросла з 
8,4% до 10,5% та з 2,2% до 3,1%. У цілому є підстави стверджувати, що нинішня Верховна Рада ста-
ла, так би мовити, більш гуманітарною, аніж попередня.  

Очевидно, ми наблизилися до головного питання: наскільки професія народного депутата,  
діяльність, якою він займався до виборів, сприяє діяльності його у парламенті як законодавця? 
Чи приведе, приміром, до успіху політики ринкових реформ фактор збільшення у парламенті фа-
хівців менеджменту та економіки? Чи стануть наші закони досконалішими із збільшенням числа 
депутатів-юристів? Тут потрібно сказати про те, що саме досвід фактичної професійної діяльності 
тісно пов’язаний із поставанням народного депутата як професійного парламентаря, а самого  
парламенту – як професійного органу. Однак не можна ставити знак рівності між роботою народ-
ного депутата і його діяльністю до обрання. Специфікою ж суто парламентської діяльності є 
участь у здійсненні законодавчого впливу на соціальну дійсність з метою її безпосередньої і пря-
мої зміни. Робота ж за професією будь-якого пересічного громадянина обмежується і опосередко-
вується законодавством як результатом діяльності парламенту в цілому і кожного депутата окре-
мо. Відтак стає очевидним, що у визначенні професіоналізму Верховної Ради поряд з іншими  
факторами особливого значення набувають освіта, професія, досвід, особисті якості, працездат-
ність народних обранців і їх досвід парламентської роботи. 

З аналітичних даних про народних депутатів України видно, що 150 (33,5%) з них обрані вдру-
ге, а окремі – втретє і навіть вчетверте. Отже, бачимо, що виборці взяли до уваги досвід поперед-
ньої парламентської діяльності своїх обранців. Та й самі депутати оцей досвід своїх колег розгля-
дають як певну цінність. Про це свідчить той факт, що серед голів 22 комітетів Верховної Ради 
України 14 скликання 13 – були і членами парламенту 13 скликання. Одначе досвід попередньої 
парламентської діяльності розглядається і електоратом, і парламентарями як важлива, але не аб-
солютна ознака парламентської придатності. Адже не всіх депутатів попередніх скликань обрано 
повторно, так само як не всі голови комітетів Верховної Ради є депутатами-«ветеранами». Проте 
цілком імовірно, що повторне отримання депутатського мандата та обрання на керівні посади у 
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Верховній Раді пов’язані не лише з набутим досвідом – парламентським чи допарламентським, 
але й із суто особистими якостями депутата, належно оціненими і виборцями, і колегами в парла-
менті. 

Отже, кожен депутат у державницькій діяльності може спиратися на досвід своєї попередньої 
професійної діяльності. У той же час йому доводиться брати участь у вирішенні питань загально-
національного, загальнодержавного, загальносуспільного значення. Здійснювати таку роботу спро-
можний лише такий колективний орган, яким є парламент. Тому не випадково у переліку професій 
будь-якої держави світу ми не знайдемо професії «парламентар». Проте існує поняття «професійний 
парламент». Чи немає тут протиріччя? 

Якщо говорити про цілісність парламенту як професійного органу, то слід звернути увагу на те, 
що ця цілісність об’єднує народних депутатів, інститут їх помічників, численний секретаріат, розга-
лужені допоміжні служби, але насамперед – парламентські комітети. На нашу думку, критерій про-
фесіоналізму слушно застосувати до всього парламенту в цілому. 

Парламент слід розглядати як єдине ціле, у межах якого професійна унікальність кожного депу-
тата вельми бажана. Парламент має являти собою професійне розмаїття і водночас – зібрання про-
фесіоналів (у даному випадку ми маємо на увазі сферу допарламентської професійної діяльності 
депутатів Верховної Ради). 

Треба сказати, що професійне наповнення парламенту відбувається не хаотично, а обумовлюєть-
ся соціально-економічними, політичними, моральними чинниками. Тому збільшення або зменшен-
ня числа депутатів, які мають певні професії та рід занять, відбиває потреби нинішнього часу. Так 
що зовсім не випадково у Верховній Раді 14 скликання порівняно з 13 скликанням збільшилося чис-
ло фахівців менеджменту, економіки (з 11,8% до 12,7%), юристів (з 8,4% до 10,4%), працівників за-
собів масової інформації (з 2,2% до 3,1%), а представників сільськогосподарських професій зменши-
лося (з 14,5% до 8,5%), так само як і військових фахівців (з 3,4% до 2,2%). Україна знаходиться на 
шляху перетворень. 

Отже, виходячи з наведеного аналізу, зробимо попередні висновки. 
По-перше, очевидно, що громадяни України хочуть бачити у своєму вищому законодавчому ор-

гані людей високоосвічених, людей, які вже набули достатньої життєвої мудрості. 
Велике значення мають суто людські якості кандидата, його політична платформа, професіона-

лізм та освіта. 
Відтак, найбільш бажаним членом парламенту України слід, мабуть, вважати того, хто має здат-

ність до державного мислення, вміння і волю відстоювати, втілювати в життя загальнонаціональні 
та загальносуспільні інтереси. 

По-друге. Парламент є єдиною функціональною цілісністю при професійній розмаїтості депута-
тів, оскільки у законодавчій формі має вирішувати всі найпекучіші проблеми державного і суспіль-
ного життя. Кожен депутат повинен бути професіоналом високого рівня. 

І останнє. Професійне наповнення парламенту віддзеркалює сучасний стан суспільства, зміни, що в 
ньому відбуваються (політичні, соціально-економічні і т.ін.), як у самій країні, так і за її межами. 

Загалом маємо підстави твердити, що Верховна Рада України є професійним парламентом, пар-
ламентом високого гатунку, котрий стоїть на одному щаблі з парламентами розвинених країн світу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аналітичні дані про зареєстрованих народних депутатів 
Верховної Ради України чотирнадцятого скликання 

За станом на 01.12.98 р. 
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Загальна кількість народних депутатів України 448  
    
БАГАТОМАНДАТНИЙ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИЙ ВИБОРЧИЙ ОКРУГ  
 Кількість народних депутатів України 225  
    
В тому числі по списках політичних партій, виборчих блоків партій   
 Комуністична партія України 84 37,33% 
 Народний Рух України 32 14,22% 
 Виборчий блок Соціалістичної партії України та Селянської 

партії України «За правду, за народ, за Україну!» 
 

29 
 

12,89% 
 Партія Зелених України 19 8,44% 
 Народно-демократична партія 17 7,56% 
 Всеукраїнське об’єднання «Громада» 16 7,11% 
 Соціал-демократична партія України (об’єднана) 14 6,22% 
 Прогресивна соціалістична партія України 14 6,22% 
    
ОДНОМАНДАТНІ ВИБОРЧІ ОКРУГИ   
 Кількість народних депутатів України 223  
    
В тому числі по регіонах   
 Донецька область 23 10,31% 
 Дніпропетровська область 17 7,62% 
 Харківська область 14 6,28% 
 Луганська область 12 5,38% 
 Львівська область 12 5,38% 
 Одеська область 11 4,93% 
 місто Київ 11 4,93% 
 Автономна Республіка Крим 10 4,48% 
 Запорізька область 9 4,04% 
 Вінницька область 8 3,59% 
 Полтавська область 8 3,59% 
 Київська область 8 3,59% 
 Хмельницька область 7 3,14% 
 Черкаська область 7 3,14% 
 Житомирська область 6 2,69% 
 Миколаївська область 6 2,69% 
 Херсонська область 6 2,69% 
 Сумська область 6 2,69% 
 Івано-Франківська область 6 2,69% 
 Чернігівська область 6 2,69% 
 Волинська область 5 2,24% 
 Закарпатська область 5 2,24% 
 Рівненська область 5 2,24% 
 Тернопільська область 5 2,24% 
 Кіровоградська область 4 1,79% 
 Чернівецька область 4 1,79% 
 місто Севастополь 2 0,90% 
    
Висування(*)   
 Самовисування 128 57,40% 
 Політична партія, виборчий блок партій 95 42,60% 
  В тому числі :   
 Комуністична партія України 39 17,49% 
 Народний Рух України 14 6,28% 
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 Народно-демократична партія 6 2,69% 
 Виборчий блок партій «Національний фронт» 6 2,69% 
 Виборчий блок Соціалістичної партії України та Селянської 

партії України «За правду, за народ, за Україну!» 
 

5 
 

2,24% 
 Всеукраїнське об’єднання «Громада» 4 1,79% 
 Соціал - демократична партія України (об’єднана) 3 1,35% 
 Партія «Реформи і порядок» 3 1,35% 
 Виборчий блок партій «Партія праці та Ліберальна партія – 

РАЗОМ» 
 

2 
 

0,90% 
 Християнсько-демократична партія України 2 0,90% 
 Аграрна партія України 2 0,90% 
 Всеукраїнська партія трудящих 1 0,45% 
 Виборчий блок партій «Вперед, Україно!» 1 0,45% 
 Виборчий блок партій «Менше слів» 1 0,45% 
 Соціалістична партія України 1 0,45% 
 Демократична партія України 1 0,45% 
 Прогресивна соціалістична партія України 1 0,45% 
 Партія Регіонального відродження України 1 0,45% 
 Виборчий блок партій «Блок Демократичних партій – НЕП 

(народовладдя, економіка, порядок)» 
 

1 
 

0,45% 
 Партія «Союз» 1 0,45% 
    
 * Відсоток для партій відраховується від загальної кількості народних депутатів 
    
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ   
    
Народні депутати України (11,12,13 скликання)   
 Народні депутати 13 скликання 150 33,48% 
 В тому числі :   
  Депутати, які обирались тільки на 13 скликання 124 27,67% 
  Депутати, які обирались на 12, 13 скликання 24 5,36% 
  Депутати, які обирались на 11, 12, 13 скликання 2 0,45% 
 Депутати, які обирались тільки на 12 скликання 14 3,13% 
    
Партійність   
 Безпартійні 141 31,47% 
 Комуністична партія України 117 26,12% 
 Народний Рух України 43 9,60% 
 Народно-демократична партія 28 6,25% 
 Всеукраїнське об’єднання «Громада» 20 4,46% 
 Партія Зелених України 19 4,24% 
 Соціалістична партія України 16 3,57% 
 Соціал-демократична партія України (об’єднана) 13 2,90% 
 Селянська партія України 12 2,68% 
 Прогресивна соціалістична партія України 11 2,46% 
 Аграрна партія України 8 1,79% 
 Партія «Реформи і порядок» 3 0,67% 
 Конгрес Українських Націоналістів 3 0,67% 
 Християнсько-демократична партія України 2 0,45% 
 Партія Регіонального відродження України 2 0,45% 
 Українська Республіканська партія 2 0,45% 
 Партія «Союз» 1 0,22% 
 Партія «Міжрегіональний блок реформ» 1 0,22% 
 Українська партія справедливості 1 0,22% 
 Демократична партія України 1 0,22% 
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 Соціал-національна партія України 1 0,22% 
 Ліберальна партія України 1 0,22% 
 Українська Християнсько-демократична партія 1 0,22% 
 Партія Християнсько-Народний Союз 1 0,22% 
 Разом 448  
    
Стать, вік   
  Чоловіки від 21 до 30 років 12 2,68% 
  Жінки від 21 до 30 років 1 0,22% 
 Разом від 21 до 30 років 13 2,90% 
  Чоловіки від 31 до 40 років 86 19,20% 
  Жінки від 31 до 40 років 9 2,01% 
 Разом від 31 до 40 років 95 21,21% 
  Чоловіки від 41 до 50 років 194 43,30% 
  Жінки від 41 до 50 років 18 4,02% 
 Разом від 41 до 50 років 212 47,32% 
  Чоловіки від 51 до 60 років 93 20,76% 
  Жінки від 51 до 60 років 7 1,56% 
 Разом від 51 до 60 років 100 22,32% 
  Чоловіки від 61 до 70 років 23 5,13% 
 Разом від 61 до 70 років 23 5,13% 
  Чоловіки від 71 до 80 років 4 0,89% 
  Жінки від 71 до 80 років 1 0,22% 
 Разом від 71 до 80 років 5 1,12% 
  Всього чоловіків 412 91,96% 
  Всього жінок 36 8,04% 
 Разом 448 100,00% 
    
Посада, заняття (до обрання)   
 Народні депутати України 149  33,26% 
 Підприємці 92 20,53% 
 Працівники соціально-культурної сфери 38 8,48% 
 Працівники громадських об’єднань та організацій 35 7,81% 
 Керівники органів місцевої виконавчої влади та самоврядування 33 7,37% 
 Керівники та працівники державних підприємств 31 6,92% 
 Працівники сільськогосподарських підприємств 12 2,68% 
 Працівники засобів масової інформації 12 2,68% 
 Працівники Секретаріату Верховної Ради України 10 2,23% 
 Керівники та працівники міністерств та відомств 8 1,78% 
 Працівники Адміністрації Президента України 6 1,33% 
 Робітники 6 1,34% 
 Голови обласних рад 3 0,67% 
 Працівники правоохоронних органів 3 0,67% 
 Тимчасово не працюючі 3 0,67% 
 Голови обласних державних адміністрацій 2 0,45% 
 Студенти, аспіранти 2 0,45% 
 Пенсіонери 2 0,45% 
 Військовослужбовці 1 0,22% 
    
Професія за освітою   
 Інженерно-технічні та будівельні професії 166 37,05% 
 Працівники освіти 80 17,86% 
 Фахівці менеджменту, економісти 57 12,72% 
 Юристи, соціологи, політологи 53 11,83% 
 Сільськогосподарські професії 38 8,48% 
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 Працівники засобів масової інформації 14 3,13% 
 Військові фахівці 10 2,23% 
 Працівники культури, мистецтва 10 2,23% 
 Медики 7 1,56% 
 Природознавчі професії 6 1,34% 
 Робітничі професії 3 0,67% 
 Інші професії 4 0,89% 
    
Освіта   
 Вища 430 95,98% 
 Середня спеціальна 11 2,46% 
 Незакінчена вища 5 1,12% 
 Технічна з середньою загальною 2 0,45% 
    
Учене звання   
 Всього мають учене звання (учені звання) 70 15,63% 
 Доценти 24 5,36% 
 Професори 23 5,13% 
 Академіки галузевих академій 15  3,35% 
 Члени-кореспонденти Національної Академії наук 3 0,67% 
 Старші наукові співробітники 2 0,45% 
 Академіки Національної Академії наук 2 0,45% 
 Почесні магістри права 2 0,45% 
 Члени-кореспонденти Академії педагогічних наук 1 0,22% 
 Академіки Академії медичних наук 1 0,22% 
 Академіки ВАСГHІЛ 1 0,22% 
    
Науковий ступінь   
 Всього мають науковий ступінь (наукові ступені) 109 24,33% 
 Кандидати наук 71 15,85% 
 Доктори наук 36 8,04% 
 Магістри 4 0,89% 
    
    
 * Кількість народних депутатів,які на час балотування були у діючому складі Верховної Ради 

України 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аналітичні дані 
 про народних депутатів Верховної Ради України 

тринадцятого та чотирнадцятого скликань 
 

Порівняльна таблиця 
 

За станом на 02.12.98 р. 
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  14 скликання 13 скликання 
 Загальна кількість народних депутатів України 448  415  
      
      
Народні депутати України (11,12,13 скликання)     
 Народні депутати 13 скликання 150 33,48%   
 В тому числі     
    Депутати, які обирались тільки на 13 скликання 124 27,67%   
    Депутати, які обирались на 12, 13 скликання 24 5,36%   
    Депутати, які обирались на 11, 12, 13 скликання 2 0,45%   
 Депутати, які обирались тільки на 12 скликання 14 3,13% 59 14,22% 
      
Партійність     
 Безпартійні 141 31,47% 231 55,66% 
 Комуністична партія України 117 26,12% 94 22,65% 
 Народний Рух України 43 9,60% 20 4,82% 
 Народно-демократична партія 28 6,25%   
 Всеукраїнське об’єднання «Громада» 20 4,46%   
 Партія Зелених України 19 4,24%   
 Соціалістична партія України 16 3,57% 15 3,61% 
 Соціал-демократична партія України (об’єднана) 13 2,90% 1 0,24% 
 Селянська партія України 12 2,68% 19 4,58% 
 Прогресивна соціалістична партія України 11 2,46%   
 Аграрна партія України 8 1,79%   
 Партія «Реформи і порядок» 3 0,67%   
 Конгрес Українських Націоналістів 3 0,67% 6 1,45% 
 Християнсько-демократична партія України 2 0,45% 1 0,24% 
 Партія Регіонального відродження України 2 0,45%   
 Українська Республіканська партія 2 0,45% 11 2,65% 
 Партія «Союз» 1 0,22%   
 Партія «Міжрегіональний блок реформ» 1 0,22%   
 Українська партія справедливості 1 0,22%   
 Демократична партія України 1 0,22% 2 0,48% 
 Соціал-національна партія України 1 0,22%   
 Ліберальна партія України 1 0,22%   
 Українська Християнсько-демократична партія 1 0,22% 1 0,24% 
 Партія Християнсько-Народний Союз 1 0,22%   
 Партія праці   5 1,20% 
 Партія демократичного відродження  

 України (анульована) 
   

4 
 

0,96% 
 Соціал-демократична партія України   2 0,48% 
 Громадянський Конгрес України   2 0,48% 
 Партія економічного відродження Криму   1 0,24% 
 Разом 448  415  
      
Стать, вік     
  Чоловіки від 21 до 30 років 12 2,68% 3 0,72% 
  Жінки від 21 до 30 років 1 0,22%   
 Разом від 21 до 30 років 13 2,90% 3 0,72% 
   Чоловіки від 31 до 40 років 86 19,2% 63 15,18% 
   Жінки від 31 до 40 років 9 2,01% 4 0,96% 
 Разом від 31 до 40 років 95 21,21% 67 16,14% 
   Чоловіки від 41 до 50 років 194 43,30% 171 41,20% 
   Жінки від 41 до 50 років 18 4,02% 12 2,89% 
 Разом від 41 до 50 років 212 47,32% 183 44,10% 
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   Чоловіки від 51 до 60 років 93 20,76% 119 28,67% 
   Жінки від 51 до 60 років 7 1,56% 2 0,48% 
 Разом від 51 до 60 років 100 22,32% 121 29,16% 
   Чоловіки від 61 до 70 років 23 5,13% 40 9,64% 
 Разом від 61 до 70 років 23 5,13%   
   Чоловіки від 71 до 80 років 4 0,89%   
   Жінки від 71 до 80 років 1 0,22% 1 0,24% 
 Разом від 71 до 80 років 5 1,12% 41 9,88% 
  Всього чоловіків 412 91,96% 396 95,42% 
  Всього жінок 36 8,04% 19 4,58% 
 Разом 448 100,00% 415  
      
Посада, заняття (до обрання)     
 Народні депутати України 149 33,26%   
 Підприємці, фермери 92 20,53% 37 8,92% 
 Працівники соціально-культурної сфери 38 8,48% 66 15,90% 
 Працівники громадських об’єднань та організацій 35 7,81% 31 7,47% 
 Керівники органів місцевої виконавчої влади та самов-

рядування 
 

33 
 

7,37% 
 

47 
 

11,33% 
 Керівники та працівники державних підприємств 31 6,92% 68 16,39% 
 Працівники сільськогосподарських підприємств 12 2,68% 49 11,81% 
 Працівники засобів масової інформації 12 2,68% 6 1,45% 
 Працівники Секретаріату Верховної Ради України 10 2,23% 29 6,99% 
 Керівники та працівники міністерств та відомств 8 1,74% 35 8,43% 
 Робітники 6 1,34% 7 1,69% 
 Працівники Адміністрації Президента України 6 1,34% 2 0,48% 
 Голови обласних рад 3 0,67% 4 0,96% 
 Працівники правоохоронних органів 3 0,67% 12 2,89% 
 Тимчасово не працюючі 3 0,67% 2 0,48% 
 Голови обласних державних адміністрацій 2 0,45% 1 0,24% 
 Студенти, аспіранти 2 0,45% 2 0,48% 
 Пенсіонери 2 0,45% 3 0,72% 
 Військовослужбовці 1 0,22% 12 2,89% 
      
Професія за освітою     
 Інженерно-технічні та будівельні професії 166 37,05% 151 36,39% 
 Працівники освіти 80 17,86% 67 16,14% 
 Фахівці менеджменту, економісти 57 12,72% 49 11,81% 
 Соціологи, політологи 6 1,34% 6 1,45% 
 Юристи 47 10,49% 35 8,43% 
 Сільськогосподарські професії 38 8,48% 60 14,46% 
 Працівники засобів масової інформації 14 3,13% 9 2,17% 
 Військові фахівці 10 2,23% 14 3,37% 
 Працівники культури, мистецтва 10 2,23% 3 0,72% 
 Медики 7 1,56% 7 1,69% 
 Природознавчі професії 6 1,34% 5 1,20% 
 Робітничі професії 3 0,67% 7 1,69% 
 Інші професії 4 0,89%   
      
Освіта     
 Вища 430 95,98% 398 95,90% 
 Середня спеціальна 11 2,46% 6 1,45% 
 Незакінчена вища 5 1,12% 4 0,96% 
 Технічна з середньою загальною 2 0,45% 7 1,69% 
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Учене звання     
 Всього мають учене звання (учені звання) 70 15,63% 60 14,46% 
 Доценти 24 5,36% 29 6,99% 
 Професори 23 5,13% 9 2,17% 
 Академіки галузевих академій 15 3,35% 11 2,65% 
 Члени-кореспонденти Національної Академії наук 3 0,67% 2 0,48% 
 Старші наукові співробітники 2 0,45%   
 Почесні магістри права 2 0,45% 1 0,24% 
 Академіки Національної Академії наук 2 0,45% 3 0,72% 
 Академіки Академії медичних наук 1 0,22%   
 Академіки ВАСГHІЛ 1 0,22%   
 Члени-кореспонденти АПH 1 0,22%   
      
Науковий ступінь     
 Всього мають науковий ступінь (наукові ступені) 108 24,11% 94 22,65% 
 Кандидати наук 70 15,63% 80 19,28% 
 Доктори наук 36 8,04% 13 3,13% 
 Магістри 4 0,89% 1 0,24% 

 
Склад Верховної Ради України чотирнадцятого скликання по видах висування 

 
  Одномандатні округи   

Політичні партії, виборчі блоки партій-
суб’єкти виборчого процесу.Безпартійні 

самовисуванці 

Багато-
мандат-

ний округ 

Висунуто 
від партій, 

блоків 
партій 

Самови- 
cування 

(за партій-
ністю) 

 
Разом 

% від 
загальної 
кількості 

Комуністична партія України  84 39  123 27,45536 
Безпартійні самовисуванці*   101 101 22,54464 
Народний Рух України  32 14  46 10,26786 
Виборчий блок Соціалістичної партії України 
та Селянської партії України «За правду, за 
народ, за Україну!» 

 
 

29 

 
 

5 

 
 
 

 
 

34 

 
 

7,58929 
Соціалістична партія України    1   1 0,22321 
Народно-демократична партія  17 6 8 31 6,91964 
Всеукраїнське об’єднання «Громада» 16 4 4 24 5,35714 
Партія Зелених України  19     19 4,24107 
Соціал-демократична партія України (об’єднана)  14 3   17 3,79464 
Прогресивна соціалістична партія України  14 1 2 17 3,79464 
Аграрна партія України    2 6 8 1,78571 
Виборчий блок партій «Національний фронт»   6   6 1,33929 
Українська Республіканська партія      1 1 0,22321 
Партія «Реформи і порядок»   3 1 4 0,89286 
Виборчий блок партій «Партія праці та 
Ліберальна партія – РАЗОМ» 

 
 

 
2 

 
 

 
2 

 
0,44643 

Партія Регіонального відродження України    1 1 2 0,44643 
      
Виборчий блок партій «Блок Демократичних пар-
тій – НЕП (народовладдя, економіка, порядок)» 

 
 

 
1 

 
 

 
1 

 
0,22321 

Демократична партія України    1   1 0,22321 
Християнсько-демократична партія України    2   2 0,44643 
Виборчий блок партій «Вперед, Україно!»   1   1 0,22321 
Партія Християнсько-Народний Союз      1 1 0,22321 
Українська Християнсько-демократична партія      1 1 0,22321 
Виборчий блок партій «Менше слів»   1   1 0,22321 
Партія «Союз»   1   1 0,22321 
Всеукраїнська партія трудящих    1   1 0,22321 
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Партія «Міжрегіональний блок реформ»      1 1 0,22321 
Українська партія справедливості      1 1 0,22321 

Всього: 225 95 128 448 100,00000 
 
*Безпартійні, висунуті від політичних партій, 
виборчих блоків партій, враховані у складі ви-
сунутих від партій, виборчих блоків партій 

     

 
Відомості  

про народних депутатів України, яких обрано одночасно  
в багатомандатному виборчому окрузі  
та одномандатних виборчих округах 

 
на виборах 29 березня 1998 року 

 
 
№ 

п/п 

№ у списку 
кандидатів від 

партії/виборчого 
блоку партій 

 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Одномандатний 
виборчий округ, 

у якому 
обрано депутата 

Комуністична партія України (кількість мандатів 84) 

1 11 Цибенко Петро Степанович 110 

2 38 Масенко Олександр Миколайович 147 

3 59 Гмиря Сергій Петрович 105 

4 63 Роєнко Віктор Григорович 199 

5 64 Пустовойтов Володимир Сергійович 33 

6 66 Снігач Андрій Прокопович 186 

7 71 Кочерга Віктор Герасимович 49 

8 72 Петренко Дмитро Дмитрович 107 

9 73 Моісеєнко Володимир Миколайович 53 

10 78 Донченко Юрій Григорович 113 

11 82 Сокерчак Вячеслав Михайлович 142 

  Всього по партії/виборчому блоку партій 11 

Народний Рух України (кількість мандатів 32) 

12 2 Черняк Володимир Кирилович 153 

13 4 Драч Іван Федорович 167 

14 10 Лавринович Олександр Володимирович 121 

15 11 Танюк Леонід (Лесь) Степанович 166 

16 14 Косів Михайло Васильович 116 

17 16 Мовчан Павло Михайлович 152 

18 23 Слободян Олександр Вячеславович 220 

19 26 Філіпчук Георгій Георгійович 203 

20 29 Гудима Олександр Миколайович 123 

  Всього по партії/виборчому блоку партій 9 

Виборчий блок Соціалістичної партії України та Селянської партії України 
«За правду, за народ, за Україну!» (кількість мандатів 29) 
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№ 

п/п 

№ у списку 
кандидатів від 

партії/виборчого 
блоку партій 

 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Одномандатний 
виборчий округ, 

у якому 
обрано депутата 

21 1 Мороз Олександр Олександрович 92 

22 4 Чиж Іван Сергійович 190 

23 6 Ніколаєнко Станіслав Миколайович 185 

24 7 Ткаченко Олександр Миколайович 195 

  Всього по партії/виборчому блоку партій 4 

Народно-демократична партія (кількість мандатів 17) 

25 2 Матвієнко Анатолій Сергійович 17 

26 4 Сирота Михайло Дмитрович 200 

27 5 Кінах Анатолій Кирилович 128 

  Всього по партії/виборчому блоку партій 3 

Всеукраїнське об’єднання «Громада» (кількість мандатів 16) 

28 1 Лазаренко Павло Іванович 40 

29 6 Тимошенко Юлія Володимирівна 99 

30 7 Єльяшкевич Олександр Сергійович 182 

31 10 Кириленко Іван Григорович 36 

  Всього по партії/виборчому блоку партій 4 

Соціал-демократична партія України (об’єднана) (кількість мандатів 14) 

32 4 Медведчук Віктор Володимирович 73 

33 5 Суркіс Григорій Михайлович 71 

34 11 Порошенко Петро Олексійович 12 

  Всього по партії/виборчому блоку партій 3 

Прогресивна соціалістична партія України (кількість мандатів 14) 

35 1 Вітренко Наталія Михайлівна 160 

36 2 Марченко Володимир Романович 161 

37 14 Алексєєв Володимир Геннадійович 172 

  Всього по партії/виборчому блоку партій 3 

 
 
 

Склад Верховної Ради України чотирнадцятого скликання 
 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

Рік народження, професія; посада (заняття), місце роботи і проживання 
(на час обрання); партійність та виборчий округ, від якого обрано депутата 

Абдуллін 
Олександр Рафкатович 

1962 року народження, журналіст, президент акціонерного товариства закритого типу «Інтергаз», 
проживає в м. Києві, безпартійний, виборчий округ № 97 

Абрамов 
Федір Михайлович 

1930 року народження, економіст, пенсіонер, проживає в м. Торез Донецької  області, член 
Комуністичної партії України, виборчий округ № 59 

Агафонов 
Микола Іванович 

1948 року народження, вчений зоотехнік, генеральний директор науково-виробничої дослі-
дної агрофірми «Наукова» Української Академії аграрних наук, проживає в смт  Таромському 
Дніпропетровської області, член Аграрної партії України, виборчий округ № 28 
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Акопян 
Валерій Григорович 

1958 року народження, економіст, віце-президент акціонерного товариства закритого типу 
«Інтергаз», проживає в м. Києві, безпартійний, виборчий округ № 131 

Александровська 
Алла Олександрівна 

1948 року народження, інженер-механік, керівник групи акціонерного товариства «Харт-
рон», проживає в м. Харкові, член Комуністичної партії України, багатомандатний загально-
державний виборчий округ, обрана від Комуністичної партії України 

Алексєєв 
Володимир Геннадійович 

1953 року народження, інженер-механік, народний депутат України, проживає в м. Харкові, 
безпартійний, виборчий округ № 172 

Альохін 
Володимир Ілліч 

1957 року народження, вчений агроном, юрист, голова Синельниківської районної ради 
Дніпропетровської області, проживає в м. Києві, член Всеукраїнського об’єднання «Грома-
да», виборчий округ № 39 

Альошин 
Валерій Борисович 

1957 року народження, економіст, народний депутат України, проживає в м. Києві, член 
Народного Руху України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від 
Народного Руху України 

Ананко 
Євген Павлович 

1958 року народження, економіст-фінансист, голова правління акціонерного банку «Зевс», 
проживає в м. Києві, безпартійний, виборчий округ № 206 

Андресюк 
Борис Павлович 

1956 року народження, інженер-будівельник, голова Старокиївської районної ради та ра-
йонної державної адміністрації м. Києва, проживає в м. Києві, безпартійний, багатомандат-
ний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Соціал-демократичної партії України 
(об’єднаної) 

Аніщук 
Володимир Васильович 

1943 року народження, викладач історії та суспільствознавства, професор Інституту соціа-
льних наук Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова, проживає в м. Одесі, 
член Комуністичної партії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, 
обраний від Комуністичної партії України 

Аннєнков 
Єгор Іванович 

1941 року народження, агроном-організатор, народний депутат України, проживає в м. Києві, член 
Комуністичної партії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від 
Комуністичної партії України 

Антоньєва 
Ганна Петрівна 

1961 року народження, учитель історії та суспільствознавства, генеральний директор вироб-
ничого об’єднання «Артеміда», проживає в м. Кіровограді, безпартійна, виборчий округ № 98 

Арабаджи 
Володимир Васильович 

1950 року народження, зооінженер, голова правління колективного господарства «Нива», 
проживає в с. Успенівці Бердянського району Запорізької області, член Аграрної партії 
України, виборчий округ № 79 

Асадчев 
Валерій Михайлович 

1953 року народження, інженер-технолог, голова Московської районної ради та районної 
державної адміністрації м. Києва, проживає в м. Києві, член Народного Руху України, бага-
томандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Народного Руху України 

Бабич 
Валерій Георгійович 

1953 року народження, економіст, народний депутат України, проживає в м. Києві, безпар-
тійний, виборчий округ № 218 

Бабурін 
Олексій Васильович 

1949 року народження, інженер-хімік, начальник управління матеріально-технічного поста-
чання відкритого акціонерного товариства «АвтоЗАЗ», проживає в м. Запоріжжі, член Ко-
муністичної партії України, виборчий округ № 75 

Бакай 
Ігор Михайлович 

1963 року народження, юрист, народний депутат України, голова правління Державної наці-
ональної акціонерної компанії «Нафтогаз України», проживає в м. Києві, безпартійний, 
виборчий округ № 97. Склав повноваження за власною заявою. 

Балашов 
Геннадій Вікторович 

1961 року народження, економіст, начальник управління політики виконавчого комітету 
Дніпропетровської міської ради, проживає в м. Дніпропетровську, член Партії «Міжрегіона-
льний блок реформ», виборчий округ № 27 

Бандурка 
Олександр Маркович 

1937 року народження, економіст, юрист, народний депутат України, ректор  Університету 
внутрішніх справ, проживає в м. Харкові, безпартійний, виборчий округ № 175 

Баранчик 
Іван Іванович 

1951 року народження, вчений агроном, голова колективного сільськогосподарського підп-
риємства ім. Горького, проживає в с. Сторожниці Ужгородського району Закарпатської 
області, член Селянської партії України, багатомандатний  загальнодержавний виборчий 
округ, обраний від Виборчого блоку Соціалістичної партії України та Селянської партії 
України 

Баулін 
Павло Борисович 

1948 року народження, інженер-механік, кореспондент газети «Наш город», проживає в 
м. Запоріжжі, безпартійний, виборчий округ № 76 

Безсмертний 
Роман Петрович 

1965 року народження, вчитель історії, народний депутат України, постійний представник Президента 
України у Верховній Раді України, проживає в м. Києві, член Народно-демократичної партії, багато-
мандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Народно-демократичної партії 

Безугла 
Людмила Яківна 

1946 року народження, вчитель математики , заступник директора Центру з усиновлення 
дітей при Міністерстві освіти України, проживає в м. Києві, член Прогресивної соціалістич-
ної партії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обрана від Прогре-
сивної соціалістичної партії України 
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Бережний 
Віктор Григорович 

1947 року народження, гірничий інженер, пенсіонер, проживає в м. Теплогірську Луганської 
області, член Комуністичної партії України, виборчий округ № 114 

Беспалий 
Борис Якович 

1953 року народження, вчитель, завідувач відділу секретаріату Народно-демократичної пар-
тії України, проживає в м. Києві, член Народно- демократичної партії, багатомандатний 
загальнодержавний виборчий округ, обраний від Народно-демократичної партії 

Бєлоусова 
Ірина Анатоліївна 

1954 року народження, економіст, директор аудиторської фірми «Мульти-Аудит», проживає в 
м. Києві, член Партії Зелених України, багатомандатний загальнодер-жавний виборчий округ, 
обрана від Партії Зелених України 

Білас 
Іван Григорович 

1953 року народження, юрист, народний депутат України, проживає в м. Києві, безпартій-
ний, виборчий округ № 120 

Білик 
Анатолій Григорович 

1951 року народження, вчений агроном, заступник голови Дніпропетровської обласної ради, 
проживає в м. Новомосковську Дніпропетровської області, член Всеукраїнського об’єднання 
«Громада», виборчий округ № 38 

Білорус 
Олег Григорович 

1939 року народження, економіст, завідувач відділу Інституту світової економіки і 
міжнародних відносин Національної Академії наук України, проживає в м. Києві, член Все-
українського об’єднання «Громада», багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, 
обраний від Всеукраїнського об’єднання «Громада» 

Білоус 
Артур Олександрович 

1968 року народження, математик, радник Президента України, доцент кафедри політології 
Національного університету «Києво-Могилянська Академія», проживає в м. Києві, член 
Народно-демократичної партії, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обра-
ний від Народно-демократичної партії 

Блохін 
Олег Володимирович 

1952 року народження, спеціаліст з футболу, тимчасово не працює, проживає в м. Києві, 
член Всеукраїнського об’єднання «Громада», багатомандатний загальнодержавний виборчий 
округ, обраний від Всеукраїнського об’єднання «Громада» 

Богатиренко 
Анатолій Андрійович 

1953 року народження, інженер-електрик, президент промислово-інвестиційної групи «Ро-
сУкр», проживає в м. Києві, безпартійний, виборчий округ № 63 

Богословська 
Інна Германівна 

1960 року народження, правознавець, директор товариства «Юридична міжнародна служ-
ба», проживає в м. Харкові, безпартійна, виборчий округ № 169 

Бойко 
Богдан Федорович 

1954 року народження, економіст, голова Тернопільської обласної державної адміністрації, 
проживає в м. Тернополі, член Народного Руху України, багатомандатний загальнодержав-
ний виборчий округ, обраний від Народного Руху України 

Бойчук 
Іван Васильович 

1951 року народження, голова Тернопільської обласної ради, проживає в м. Тернополі, член 
Народного Руху України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від 
Народного Руху України 

Бокий 
Іван Сидорович 

1942 року народження, журналіст, заступник головного редактора газети «Сільські вісті», 
проживає в м. Києві, безпартійний, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, 
обраний від Виборчого блоку Соціалістичної партії України та Селянської партії України 
«За правду, за народ, за Україну!» 

Бондаренко 
Володимир Дмитрович 

1952 року народження, історик, політолог, народний депутат України, проживає в м. Києві, 
безпартійний, виборчий округ № 212 

Бондаренко 
Олена Федорівна 

1955 року народження, кореспондент, головний редактор газети «Час/Time», проживає в 
м. Києві, член Народного Руху України, багатомандатний загальнодержавний виборчий 
округ, обрана від Народного Руху України 

Бондарчук 
Олександр Васильович 

1957 року народження, інженер-механік, конструктор авіаційного науково-технічного ком-
плексу ім. О. К. Антонова, проживає в м. Києві, член Комуністичної партії України, багато-
мандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Комуністичної партії України 

Борзих 
Олександр Іванович 

1950 року народження, вчений агроном, народний депутат України, проживає в с. Хорошому 
Слав’яносербського району Луганської області, безпартійний, виборчий округ № 103 

Борзов 
Валерій Пилипович 

1949 року народження, тренер-викладач, президент Національного Олімпійського комітету 
України, проживає в м. Києві, член Народного Руху України, багатомандатний загальноде-
ржавний виборчий округ, обраний від Народного Руху України 

Бортник 
Володимир Федорович 

1949 року народження, інженер-механік, народний депутат України, голова правління Дер-
жавного концерну «Украгротехсервіс», проживає в м. Києві, безпартійний, виборчий округ № 
189 

Борщевський 
Віктор Валентинович 

1951 року народження, радіофізик, доцент Дніпропетровського державного технічного університету 
залізничного транспорту, проживає в м. Дніпропетровську, член  Комуністичної партії України, бага-
томандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Комуністичної партії України 

Бродський 
Михайло Юрійович 

1959 року народження, економіст, голова ради газети «Київські Відомості» закритого акціо-
нерного товариства «Видавництво «Київські Відомості», проживає в м. Києві, безпартійний, 
виборчий округ № 215 
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Буждиган 
Пилип Пилипович 

1952 року народження, вчитель історії, директор фірми «ФІЛО», проживає в 
смт Богородчанах Івано-Франківської області, член Комуністичної партії України, багато-
мандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Комуністичної партії України 

Буйко 
Георгій Володимирович 

1947 року народження, викладач історії та суспільствознавства, доцент Донецького держав-
ного інституту здоров`я, фізичного виховання та спорту, проживає в м. Донецьку, член Ко-
муністичної партії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний 
від Комуністичної партії України 

Буряк 
Сергій Васильович 

1966 року народження, економіст, народний депутат України, проживає в м. Києві, безпар-
тійний, виборчий округ № 193 

Варбанець 
Іван Михайлович 

1943 року народження, вчений економіст, голова Великомихайлівської районної ради Одеської 
області, проживає в смт Велика Михайлівка Одеської області, член Комуністичної партії України, 
багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Комуністичної партії України 

Василенко 
Анатолій Стефанович 

1944 року народження, машиніст локомотиву, машиніст локомотивного депо станції Сімферополь 
Придніпровської залізниці, проживає в м. Сімферополі, член  Комуністичної партії України, бага-
томандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Комуністичної партії України 

Васильєв 
Геннадій Андрійович 

1953 року народження, юрист, народний депутат України, прокурор Донецької області, проживає в 
м. Донецьку, безпартійний, виборчий округ № 61 

Ващук 
Катерина Тимофіївна 

1947 року народження, вчитель історії, агроном, народний депутат України, Голова Аграрної 
партії України, проживає в м. Берестечкові Горохівського району Волинської області, вибо-
рчий округ № 20 

Ведмідь 
Аліна Петрівна 

1940 року народження, вчений агроном, голова правління агрофірми «Зоря» Васильківського району 
Київської області, проживає в с. Саливонках  Васильківського району Київської області, член Комуні-
стичної партії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обрана від Комуністич-
ної партії України 

Вінський 
Йосип Вікентійович 

1956 року народження, інженер-механік, політолог, народний депутат України, проживає в 
м. Хмельницькому, член Соціалістичної партії України, багатомандатний загальнодержавний 
виборчий округ, обраний від Виборчого блоку Соціалістичної партії України та Селянської 
партії України «За правду, за народ, за Україну!» 

Вітренко 
Наталія Михайлівна 

1951 року народження, економіст, народний депутат України, Голова Прогресивної соціалі-
cтичної партії України, проживає в м. Києві, виборчий округ № 160 

Власов 
Володимир Дмитрович 

1950 року народження, інженер-економіст, прохідник шахтобудівельного управління № 2 тресту 
«Макіїввуглебуд», проживає в м. Макіївці Донецької області, член  Комуністичної партії України, 
виборчий округ № 54 

Волков 
Олександр Михайлович 

1948 року народження, інженер-технолог, помічник Президента України, проживає в 
м. Києві, безпартійний, виборчий округ № 208 

Волковський 
Анатолій Пилипович 

1938 року народження, економіст, президент торговельно-енергетичної компанії «ІТЕРА-
УКРАЇНА», проживає в м. Києві, член Соціал-демократичної партії України (об’єднаної), 
багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Соціал-демократичної 
партії України (об’єднаної) 

Габер 
Микола Олександрович 

1960 року народження, еколог, науковий співробітник Інституту зоології Національної Ака-
демії наук України, головний редактор газети «Оболонь», проживає в м. Києві, безпартій-
ний, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Прогресивної соціа-
лістичної партії України 

Гаврилов 
Ігор Олександрович 

1955 року народження, інженер-електрик, кореспондент телекомпанії «Гравіс», проживає в 
м. Києві, член Партії Зелених України, багатомандатний загальнодержавний виборчий 
округ, обраний від Партії Зелених України 

Гавриш 
Степан Богданович 

1952 року народження, юрист, професор кафедри кримінального права Національної юри-
дичної академії України, проживає в м. Харкові, безпартійний, виборчий округ № 176 

Гаркуша 
Олексій Миколайович 

1952 року народження, економіст, перший заступник голови Миколаївської  обласної дер-
жавної адміністрації, проживає в м. Миколаєві, член Аграрної партії України, виборчий 
округ № 130 

Гінзбург 
Ольга Петрівна 

1953 року народження, інженер-механік, заступник директора відкритого акціонерного  
товариства «Конотопський арматурний завод», проживає в м. Конотопі Сумської області, 
член Комуністичної партії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, 
обрана від Комуністичної партії України 

Глухівський 
Лев Йосипович 

1942 року народження, інженер-електромеханік, народний депутат України, проживає в 
м. Львові, член Народного Руху України, багатомандатний загальнодержавний виборчий 
округ, обраний від Народного Руху України 

Гмиря 
Сергій Петрович 

1954 року народження, викладач історії та суспільствознавства, народний депутат України, 
проживає в м. Алчевську Луганської області, член Комуністичної партії України, виборчий 
округ № 105 
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Гнатюк 
Дмитро Михайлович 

1925 року народження, оперний і камерний співак, режисер, соліст і режисер Національної 
опери України, проживає в м. Києві, член Всеукраїнського об’єднання «Громада», багатома-
ндатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Всеукраїнського об’єднання 
«Громада» 

Головатий 
Сергій Петрович 

1954 року народження, юрист-міжнародник, президент Благодійного фонду «Українська 
правнича фундація», проживає в м. Києві, безпартійний, виборчий округ № 222 

Голуб 
Олександр Володимирович 

1967 року народження, журналіст, кореспондент газети «Правда», проживає в м. Львові, 
член Комуністичної партії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, 
обраний від Комуністичної партії України 

Горбатов 
Валерій Миронович 

1955 року народження, інженер-гідротехнік, народний депутат України, голова Фонду дер-
жавного майна Автономної Республіки Крим, проживає в м. Києві, безпартійний, виборчий 
округ № 6 

Горбачов 
Віктор Сергійович 

1961 року народження, інженер-економіст, генеральний директор приватних торговельних 
підприємств, проживає в м. Миколаєві, безпартійний, виборчий округ № 127 

Гошовська 
Валентина Андріївна 

1948 року народження, філолог, юрист, народний депутат України, проживає в м. Києві, 
член Аграрної партії України, виборчий округ № 178 

Грачев 
Олег Олексійович 

1950 року народження, інженер-будівельник, завідувач відділу Центру досліджень науково-
технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва Національної Академії наук України, прожи-
ває в м. Києві, член Комуністичної партії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий 
округ, обраний від Комуністичної партії України 

Григорович 
Лілія Степанівна 

1957 року народження, лікар-алерголог, народний депутат України, проживає в м. Києві, 
член Народного Руху України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обрана 
від Народного Руху України 

Гриневецький 
Сергій Рафаїлович 

1957 року народження, інженер-механік, перший заступник голови Одеської  обласної дер-
жавної адміністрації, проживає в м. Одесі, безпартійний, виборчий округ № 143 

Губський 
Богдан Володимирович 

1963 року народження, математик, голова ради директорів Українського промислово-
фінансового концерну «Славутич», проживає в м. Києві, безпартійний, багатомандатний 
загальнодержавний виборчий округ, обраний від Соціал-демократичної партії України 
(об’єднаної) 

Гудима 
Олександр Миколайович 

1950 року народження, інженер-електрик, заступник голови правління Державної акціонер-
ної енергопостачальної компанії «Львівобленерго», проживає в м. Львові, член Народного 
Руху України, виборчий округ № 123 

Гурвіц 
Едуард Йосипович 

1948 року народження, інженер , народний депутат України, Одеський міський голова, про-
живає в с. Фонтанка Комінтернівського району Одеської області, безпартійний, виборчий 
округ № 136 

Гуренко 
Станіслав Іванович 

1936 року народження, інженер-механік, заступник генерального директора спільного підп-
риємства «Наваско», проживає в м. Києві, безпартійний, багатомандатний загально-
державний виборчий округ, обраний від Комуністичної партії України 

Гуров 
Вадим Миколайович 

1937 року народження, інженер-металург, народний депутат України, проживає в м. Криво-
му Розі Дніпропетровської області, безпартійний, виборчий округ № 32 

Гусак 
Леонід Гаврилович 

1939 року народження, інженер-механік, голова правління відкритого акціонерного товари-
ства «Полтавський турбомеханічний завод», проживає в м. Полтаві, безпартійний, виборчий 
округ № 144 

Гуцол 
Михайло Васильович 

1951 року народження, машиніст вугільних та прохідних комбайнів, президент науково-
виробничої фірми «Октава Сервіс ЛТД», проживає в м. Чернівцях, член Партії Зелених 
України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Партії Зелених 
України 

Давидов 
Володимир Васильович 

1947 року народження, інженер-технолог, директор Лисичанського скляного заводу «Про-
летарій», проживає в м. Лисичанську Луганської області, безпартійний, виборчий округ № 108 

Дайнеко 
Леонід Іванович 

1935 року народження, юрист, голова Луганської обласної ради, проживає в м. Луганську, 
член Комуністичної партії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, 
обраний від Комуністичної партії України 

Данильчук 
Олександр Юрійович 

1959 року народження, інженер , президент товариства з обмеженою відповідальністю «Укр-
газсервіс», проживає в м. Києві, безпартійний, виборчий округ № 156 

Дашутін 
Григорій Петрович 

1963 року народження, вчитель, голова правління концерну «Укрросметал», проживає в 
м. Сумах, безпартійний, виборчий округ № 62 

Дворкіс 
Дмитро Володимирович 

1945 року народження, інженер-будівельник, Вінницький міський голова , проживає в 
м. Вінниці, безпартійний, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від 
Всеукраїнського об’єднання «Громада» 

Деркач 
Андрій Леонідович 

1967 року народження, юрист-правознавець, перший помічник Прем’єр-міністра України, 
проживає в м. Києві, член Української партії справедливості, виборчий округ № 159 
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Джемілев 
Мустафа  

1943 року народження, голова Меджлісу кримськотатарського народу, проживає в 
м. Бахчисараї Автономної Республіки Крим, безпартійний, багатомандатний загально-
державний виборчий округ, обраний від Народного Руху України 

Джоджик 
Ярослав Іванович 

1960 року народження, інженер-фізик, генеральний директор товариства з обмеженою від-
повідальністю «Технотерн», проживає в м. Тернополі, безпартійний, виборчий округ № 163 

Діброва 
Валерій Григорович 

1953 року народження, інженер-механік, голова спілки селянських господарств «П’ятидні» 
Володимир-Волинського району, проживає в с. П’ятидні Володимир-Волинського району 
Волинської області, член Української Республіканської партії, виборчий округ № 19 

Діяк 
Іван Васильович 

1929 року народження, гірничий інженер, заступник голови правління акціонерного товари-
ства «Укргазпром», проживає в м. Києві, безпартійний, виборчий округ № 179 

Довганчин 
Григорій Васильович 

1948 року народження, інженер-механік, народний депутат України, проживає в м. Києві, член 
Селянської партії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від 
Виборчого блоку Соціалістичної партії України та Селянської партії України «За правду, за народ, 
за Україну!» 

Довгань 
Костянтин Васильович 

1954 року народження, вчений агроном, голова Бериславської районної ради, проживає в 
м. Бериславі Херсонської області, член Селянської партії України, багатомандатний загаль-
нодержавний виборчий округ, обраний від Виборчого блоку Соціалістичної партії України 
та Селянської партії України «За правду, за народ, за Україну!» 

Довгань 
Сергій Васильович 

1952 року народження, вчений агроном, народний депутат України, Голова Селянської пар-
тії України, проживає в м. Києві, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, об-
раний від Виборчого блоку Соціалістичної партії України та Селянської партії України 

Долженко 
Геннадій Петрович 

1940 року народження, вчений зоотехнік, народний депутат України, проживає в м. Києві, 
член Комуністичної партії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, 
обраний від Комуністичної партії України 

Доманський 
Анатолій Іванович 

1939 року народження, політолог, перший секретар Житомирського обласного комітету 
Комуністичної партії України, проживає в м. Житомирі, член  Комуністичної партії Украї-
ни, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Комуністичної партії 
України 

Донець 
Наталія Григорівна 

1957 року народження, хімік, голова правління закритого акціонерного товариства «Приватсервіс», 
проживає в м. Дніпропетровську, член Всеукраїнського об’єднання «Громада», багатомандатний зага-
льнодержавний виборчий округ, обрана від Всеукраїнського об’єднання «Громада» 

Донченко 
Юрій Григорович 

1953 року народження, інженер-механік, народний депутат України, проживає в м. Києві, 
член Комуністичної партії України, виборчий округ № 113 

Дорогунцов 
Сергій Іванович 

1929 року народження, юрист, економіст, голова Ради по вивченню продуктивних сил України Наці-
ональної Академії наук України, проживає в м. Києві, член Комуністичної партії України, багатоман-
датний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Комуністичної партії України 

Драголюнцев 
Анатолій Дмитрович 

1938 року народження, технік-механік, слюсар-електромонтажник державної холдингової компанії 
«Луганськтепловоз», проживає в м. Луганську, член Комуністичної партії України, багатомандатний 
загальнодержавний виборчий округ, обраний від Комуністичної партії України 

Драч 
Іван Федорович 

1936 року народження, кіносценарист, літератор, голова ради товариства «Україна», прожи-
ває в м. Києві, член Народного Руху України, виборчий округ № 167 

Дроботов 
Анатолій Іванович 

1951 року народження, вчений агроном, народний депутат України, проживає в м. Києві, 
член Селянської партії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, об-
раний від Виборчого блоку Соціалістичної партії України та Селянської партії України «За 
правду, за народ, за Україну!» 

Друзюк 
Світлана Олександрівна 

1949 року народження, інженер електронної техніки, політолог, викладач соціально-економічних 
наук Білгород-Дністровського морського рибопромислового технікуму, проживає в м. Білгород-
Дністровському Одеської області, член Комуністичної партії України, виборчий округ № 137 

Єдін 
Олександр Йосипович 

1960 року народження, викладач іноземної мови, економіст, президент підприємства  
«Інтер-Контакт», проживає в м. Києві, безпартійний, виборчий округ № 102 

Єльчанінов 
Володимир Сергійович 

1959 року народження, радіофізик, заступник директора товариства з обмеженою відповіда-
льністю «ГІ-брокер», проживає в м. Києві, член Партії Зелених України, багатомандатний 
загальнодержавний виборчий округ, обраний від Партії Зелених України 

Єльяшкевич 
Олександр Сергійович 

1965 року народження, економіст, народний депутат України, проживає в м. Херсоні, член 
Всеукраїнського об’єднання «Громада», виборчий округ № 182 

Ємець 
Олександр Іванович 

1959 року народження, юрист, психолог, народний депутат України, проживає в м. Києві, 
член Народно - демократичної партії, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, 
обраний від Народно - демократичної партії 

Єрмак 
Анатолій Васильович 

1955 року народження, інженер-механік, народний депутат України, проживає в м. Києві, 
безпартійний, виборчий округ № 83 

Єськов 
Валентин Андрійович 

1948 року народження, вчитель історії та суспільствознавства, народний депутат України, 
проживає в м. Києві, член Комуністичної партії України, виборчий округ № 109 
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Єхануров 
Юрій Іванович 

1948 року народження, економіст, голова Державного комітету України з питань розвитку 
підприємництва, проживає в м. Києві, член Народно-демократичної партії, виборчий округ № 
64 

Єщенко 
Володимир Миколайович 

1949 року народження, інженер-механік, політолог, заступник директора по кадрах і режиму 
Черкаського науково-виробничого комплексу «Фотоприлад», проживає в м. Черкасах, член 
Комуністичної партії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обра-
ний від Комуністичної партії України 

Жеваго 
Костянтин Валентинович 

1974 року народження, менеджер, заступник голови ради відкритого акціонерного товарист-
ва «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», проживає в м. Києві, безпартійний, 
виборчий округ № 149 

Жежук 
Наталія Сергіївна 

1977 року народження, вчитель початкових класів та образотворчого мистецтва, студентка 
факультету соціології Національного технічного університету України «Київський політех-
нічний інститут», проживає в м. Києві, член Комуністичної партії України, багатомандатний 
загальнодержавний виборчий округ, обрана від Комуністичної партії України 

Жердицький 
Віктор Юстимович 

1957 року народження, економіст, голова ради акціонерів акціонерного товариства «Градо-
банк», проживає в м. Києві, безпартійний, виборчий округ № 74 

Жир 
Олександр Олександрович 

1957 року народження, інженер-електромеханік, народний депутат України, проживає в 
м. Дніпропетровську, безпартійний, виборчий округ № 35 

Жовтіс 
Олександр Ігоревич 

1956 року народження, технік-механік , генеральний директор корпорації «Ірен», проживає 
в м. Одесі, безпартійний, виборчий округ № 138 

Жовтяк 
Євген Дмитрович 

1961 року народження, інженер-механік, народний депутат України, проживає в 
м. Вишневому Києво-Святошинського району Київської області, член Народного Руху 
України, виборчий округ № 94 

Журавський 
Віталій Станіславович 

1955 року народження, журналіст, політолог, проректор Українсько-фінського інституту 
менеджменту і бізнесу, Голова Християнсько-демократичної партії України, проживає в 
м. Києві, виборчий округ № 68 

Задорожна 
Тетяна Андріївна 

1954 року народження, викладач англійської мови та літератури, керівник проекту «Позика 
та розвиток підприємств» Фонду державного майна України, проживає в м. Києві, член 
Прогресивної соціалістичної партії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий 
округ, обрана від Прогресивної соціалістичної партії України 

Задорожній 
Олександр Вікторович 

1960 року народження, юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права Київсько-
го державного університету ім. Т. Г. Шевченка, директор юридичної фірми «Проксен», про-
живає в м. Києві, безпартійний, виборчий округ № 217 

Заєць 
Володимир Володимирович 

1960 року народження, вчитель математики і фізики, директор Стрижівської загальноосвіт-
ньої школи, проживає в м. Коростишеві Житомирської області, член Соціал-демократичної 
партії України (об’єднаної), багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний 
від Соціал-демократичної партії України (об’єднаної) 

Заєць 
Іван Олександрович 

1952 року народження, економіст-математик, народний депутат України, проживає в 
м. Києві, член Народного Руху України, багатомандатний  загальнодержавний виборчий 
округ, обраний від Народного Руху України 

Заклунна 
Валерія Гавриїлівна 

1942 року народження, актриса театру та кіно, актриса Національного академічного театру російської 
драми ім. Лесі Українки, проживає в м. Києві, член Комуністичної партії України, багатомандатний 
загальнодержавний виборчий округ, обрана від Комуністичної партії України 

Заплатинський 
Володимир Михайлович 

1951 року народження, інженер легкої промисловості, президент відкритого акціонерного товариства 
«Евіс», проживає в м. Миколаєві, член Всеукраїнського об’єднання «Громада», багатомандатний зага-
льнодержавний виборчий округ, обраний від Всеукраїнського об’єднання «Громада» 

Зарубінський 
Олег Олександрович 

1963 року народження, вчитель історії, завідувач кафедри політології Вінницького держав-
ного педагогічного інституту, проживає в м. Вінниці, член Народно-демократичної партії, 
багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Народно-демократичної 
партії 

Засуха 
Тетяна Володимирівна 

1964 року народження, зооінженер-біолог, голова агрофірми «Світанок», проживає в 
с. Ковалівці Васильківського району Київської області, член Аграрної партії України, вибо-
рчий округ № 93 

Зачосов 
Вадим Олександрович 

1941 року народження, інженер-радіотехнік, народний депутат України, проживає в 
м. Севастополі, член Комуністичної партії України, виборчий округ № 225 

Зварич 
Роман Михайлович 

1953 року народження, політолог, директор аналітично-інформаційної служби «Демос» 
Центру демократичних реформ, проживає в м. Києві, член Народного Руху України, бага-
томандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Народного Руху України 

Звонарж 
Андрій Юрійович 

1976 року народження, інженер з експлуатації морського транспорту, народний депутат 
України, проживає в м. Києві, член Комуністичної партії України, багатомандатний загаль-
нодержавний виборчий округ, обраний від Комуністичної партії України 
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Звягільський 
Юхим Леонідович 

1933 року народження, гірничий інженер, народний депутат України, проживає в м. Києві, 
безпартійний, виборчий округ № 43 

Зінченко 
Олександр Олексійович 

1957 року народження, викладач фізики, генеральний директор акціонерного товариства 
закритого типу «Українська незалежна ТВ-корпорація», проживає в м. Києві, член Соціал-
демократичної партії України (об’єднаної), багатомандатний загальнодержавний виборчий 
округ, обраний від Соціал-демократичної партії України (об’єднаної) 

Зубов 
Валентин Сергійович 

1946 року народження, викладач історії та суспільствознавства, радник Голови Верховної 
Ради України, проживає в м. Умані Черкаської області, член Селянської партії України, 
багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Виборчого блоку Соціа-
лістичної партії України та Селянської партії України «За правду, за народ, за Україну!» 

Іванов 
Сергій Анатолійович 

1952 року народження, юрист-правознавець, начальник відділення по боротьбі з корупцією і 
злочинністю в Криму відділу Головного управління по боротьбі з організованою злочинні-
стю Міністерства внутрішніх справ України, проживає в м. Сімферополі, безпартійний, 
виборчий округ № 3 

Іоффе 
Юлій Якович 

1940 року народження, інженер-механік, народний депутат України, проживає в м. Києві, 
безпартійний, виборчий округ № 111 

Іщенко 
Олег Іванович 

1956 року народження, юрист, народний депутат України, голова правління акціонерного 
банку «ОЛБанк», проживає в м. Києві, член Народного Руху України, виборчий округ № 165 

Іщенко 
Олексій Максимович 

1951 року народження, інженер-будівельник, Броварський міський голова, проживає в 
м. Броварах Київської області, безпартійний, виборчий округ № 96 

Кармазін 
Юрій Анатолійович 

1957 року народження, юрист, народний депутат України, проживає в м. Одесі, безпартій-
ний, виборчий округ № 134 

Карпов 
Олександр Миколайович 

1949 року народження, вчитель, народний депутат України, проживає в м. Києві, член Народно-
демократичної партії, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Народно-
демократичної партії 

Кафарський 
Володимир Іванович 

1949 року народження, викладач філософії та соціології, директор Науково-дослідного центру 
політології і соціології, проживає в м. Івано-Франківську, член Народно-демократичної партії, 
багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Народно-демократичної партії 

Квят 
Вячеслав Петрович 

1960 року народження, економіст, голова наглядової ради відкритого акціонерного товари-
ства «Бориспільський завод «Прометей», проживає в сел. Стоянці Києво-Святошинського 
району Київської області, безпартійний, багатомандатний загальнодержавний виборчий 
округ, обраний від Прогресивної соціалістичної партії України 

Квятковський 
Ігор Васильович 

1953 року народження, інженер, економіст, народний депутат України, проживає в 
м. Вінниці, член Народно-демократичної партії, виборчий округ № 11 

Кирил 
Володимир Олексійович 

1950 року народження, вчений агроном, голова ради об`єднання селянських господарств 
«Ленінський шлях», проживає в с. Маршенцях Новоселицького району Чернівецької обла-
сті, член Комуністичної партії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий 
округ, обраний від Комуністичної партії України 

Кириленко 
В’ячеслав Анатолійович 

1968 року народження, викладач філософії, керівник відділу політичного аналізу секретаріа-
ту Народного Руху України, проживає в м. Білій Церкві Київської області, член Народного 
Руху України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Народного 
Руху України 

Кириленко 
Іван Григорович 

1956 року народження, вчений агроном, народний депутат України, проживає в м. Києві, 
безпартійний, виборчий округ № 36 

Кирильчук 
Євген Іванович 

1940 року народження, вчений агроном, голова Волинської обласної ради профспілки агро-
промислового комплексу, проживає в м. Луцьку, член Селянської партії України, багатома-
ндатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Виборчого блоку Соціалістичної 
партії України та Селянської партії України «За правду, за народ, за Україну!» 

Кириченко 
Микола Олексійович 

1959 року народження, вчитель історії та правознавства, юрист, народний депутат України, 
проживає в м. Києві, член Комуністичної партії України, виборчий округ № 151 

Кириченко 
Сергій Олександрович 

1961 року народження, юрист-правознавець, народний депутат України, проживає в м. Києві, 
член Християнсько-демократичної партії України, виборчий округ № 183 

Кирюшин 
Ігор Володимирович 

1958 року народження, інженер-електрик, віце-президент підприємства «Шелтон», проживає в 
м. Києві, член Партії Зелених України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, 
обраний від Партії Зелених України 

Ківалов 
Сергій Васильович 

1954 року народження, юрист, ректор Одеської державної юридичної академії, проживає в 
м. Одесі, безпартійний, виборчий округ № 135 

Кінах 
Анатолій Кирилович 

1954 року народження, інженер-суднобудівник, президент Українського союзу промислов-
ців і підприємців, проживає в м. Києві, член Народно-демократичної партії, виборчий округ 
№ 128 

Кірімов 
Іван Захарович 

1943 року народження, вчитель, народний депутат України, проживає в смт Іванкові Київ-
ської області, безпартійний, виборчий округ № 95 
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Кіяшко 
Сергій Миколайович 

1954 року народження, викладач філософських дисциплін, народний депутат України, проживає в 
м. Києві, член Соціалістичної партії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий 
округ, обраний від Виборчого блоку Соціалістичної партії України та Селянської партії України 
«За правду, за народ, за Україну!» 

Клочко 
Марія Олександрівна 

1949 року народження, агроном, голова профспілкового комітету колективного сільсько-
господарського підприємства ім. Довженка Шишацького району Полтавської області, проживає 
в с. Яреськах Шишацького району Полтавської області, член  Комуністичної партії України, 
виборчий округ № 148 

Ключковський 
Юрій Богданович 

1949 року народження, фізик, начальник управління освіти Львівської обласної державної адміні-
страції, проживає в м. Львові, член Народного Руху України, багатомандатний загальнодержавний 
виборчий округ, обраний від Народного Руху України 

Ковалко 
Михайло Петрович 

1944 року народження, гірничий інженер, народний депутат України, проживає в м. Києві, 
член Народно-демократичної партії, виборчий округ № 65 

Коваль 
Вячеслав Станіславович 

1945 року народження, викладач музики, голова секретаріату Народного Руху України, 
проживає в м. Києві, член Народного Руху України, багатомандатний загальнодержавний 
виборчий округ, обраний від Народного Руху України 

Ковач 
Микола Миколайович 

1967 року народження, політолог-історик, голова Товариства угорської культури Закарпат-
тя, проживає в с. Сюрте Ужгородського району Закарпатської області, безпартійний, вибор-
чий округ № 72 

Кожевніков 
Борис Михайлович 

1947 року народження, інженер-технолог, народний депутат України, проживає в м. Києві, член Ко-
муністичної партії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Кому-
ністичної партії України 

Кожин 
Борис Борисович 

1944 року народження, інженер-електромеханік, народний депутат України, проживає в 
м. Києві, член Народного Руху України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, 
обраний від Народного Руху України 

Козак 
Ярослав Іванович 

1944 року народження, інженер-механік, президент акціонерного товариства «Укрнафта», 
проживає в м. Києві, безпартійний, виборчий округ № 150 

Коліушко 
Ігор Борисович 

1965 року народження, радіофізик, народний депутат України, проживає в м. Києві, член Народно-
демократичної партії, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Народно - 
демократичної партії 

Коломойцев 
Валерій Едуардович 

1964 року народження, інженер-механік, народний депутат України, професор Східно-
Українського державного університету, проживає в м. Луганську, безпартійний, виборчий 
округ № 106 

Кондратевський 
Сергій Михайлович 

1965 року народження, економіст, народний депутат Автономної Республіки Крим, прожи-
ває в м. Севастополі, безпартійний, виборчий округ  № 224 

Кондратенко 
Анатолій Іванович 

1940 року народження, економіст, директор агрофірми «Ятрань», проживає в м. Кіровограді, 
член Комуністичної партії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, 
обраний від Комуністичної партії України 

Коновалюк 
Валерій Ілліч 

1966 року народження, військовослужбовець, заступник голови Донецької обласної держав-
ної адміністрації, проживає в м. Донецьку, безпартійний, виборчий округ № 62 

Кононенко 
Юрій Савич 

1955 року народження, інженер-економіст, президент виробничо-комерційної фірми 
«Лоск», проживає в м. Харкові, член Народно-демократичної партії, виборчий округ № 181 

Кононов 
Віталій Миколайович 

1950 року народження, хімік-органік-технолог, Голова Партії Зелених України, проживає в 
м. Києві, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Партії Зелених 
України 

Константинов 
Євген Семенович 

1937 року народження, інженер-механік, голова правління відкритого акціонерного товариства 
«Дружківський машинобудівний завод», проживає в м. Дружківці Донецької області, безпартій-
ний, виборчий округ № 51 

Корнійчук 
Ігор Володимирович 

1962 року народження, технік-технолог, начальник Хмельницького міського комплексу соціальної 
реабілітації та побутового обслуговування одиноких пенсіонерів та інвалідів, проживає в 
м. Хмельницькому, член Комуністичної партії України, багатомандатний загальнодержавний 
виборчий округ, обраний від Комуністичної партії України 

Король 
Віктор Миколайович 

1948 року народження, юрист, перший заступник голови Державної податкової адміністрації 
України, проживає в м. Києві, безпартійний, виборчий округ № 202 

Корчинський 
Анатолій Іванович 

1952 року народження, вчений зоотехнік, політолог, голова Хотинської районної державної адмініст-
рації Чернівецької області, проживає в смт Кельменцях Чернівецької області, безпартійний, виборчий 
округ № 205 

Косаківський 
Леонід Григорович 

1950 року народження, радіофізик, Київський міський голова, проживає в м. Києві, безпар-
тійний, виборчий округ № 223 

Косів 
Михайло Васильович 

1934 року народження, викладач української мови, народний депутат України, проживає в 
м. Києві, член Народного Руху України, виборчий округ № 116 
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РОЗДІЛ 16. СКЛАД ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ЧОТИРНАДЦЯТОГО СКЛИКАННЯ 

Костенко 
Юрій Іванович 

1951 року народження, інженер, народний депутат України, Міністр охорони навколишньо-
го природного середовища та ядерної безпеки України, проживає в м. Києві, член Народно-
го Руху України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Народ-
ного Руху України 

Костинюк 
Богдан Іванович 

1958 року народження, інженер-електрик, голова Івано-Франківської обласної організації 
Народного Руху України, проживає в місті Івано-Франківську, член Народного Руху Украї-
ни, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Народного Руху 
України 

Костицький 
Василь Васильович 

1956 року народження, юрист, інженер-економіст, народний депутат України, проживає в 
м. Києві, член Партії Християнсько-народний Союз, виборчий округ № 84 

Костржевський 
Денис Борисович 

1968 року народження, фізик-оптик, заступник директора з питань економіки фірми «Енсті-
трансфер», проживає в м. Києві, член Партії Зелених України, багатомандатний загальнодер-
жавний виборчий округ, обраний від Партії Зелених України 

Костусєв 
Олексій Олексійович 

1954 року народження, економіст, головний економіст спільного підприємства «Ірен», про-
живає в м. Одесі, безпартійний, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обра-
ний від Виборчого блоку Соціалістичної партії України та Селянської партії України «За 
правду, за народ, за Україну!» 

Кочерга 
Віктор Герасимович 

1939 року народження, правознавець, народний депутат України, проживає в м. Донецьку, 
член Комуністичної партії України, виборчий округ № 49 

Кощинець 
Василь Васильович 

1950 року народження, гірничий інженер-геолог, голова Долинської районної ради та ра-
йонної державної адміністрації, проживає в м. Долині Івано-Франківської області, член 
Конгресу Українських Націоналістів, виборчий округ № 88 

Кравченко 
Микола Васильович 

1945 року народження, економіст, генеральний директор асоціації «Укрвогнетрив», прожи-
ває в м. Донецьку, член Комуністичної партії України, виборчий округ № 57 

Кравчук 
Леонід Макарович 

1934 року народження, економіст, викладач політичної економії, народний депутат України, 
проживає в м. Києві, член Соціал-демократичної партії України (об’єднаної), багатомандат-
ний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Соціал-демократичної партії України 
(об’єднаної) 

Красняков 
Євген Васильович 

1960 року народження, вчитель історії та суспільствознавства, народний депутат України, про-
живає в м. Києві, член Комуністичної партії України, багатомандатний загальнодержавний 
виборчий округ, обраний від Комуністичної партії України 

Кремень 
Василь Григорович 

1947 року народження, викладач філософії та суспільствознавства, заступник Глави Адміні-
страції Президента України, керівник управління внутрішньої політики Адміністрації Пре-
зидента України, проживає в м. Києві, член Соціал-демократичної партії України 
(об’єднаної), багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Соціал-
демократичної партії України (об’єднаної) 

Креч 
Едуард Едуардович 

1948 року народження, хімік, президент відкритого акціонерного товариства «Содовий за-
вод», проживає в м. Слов’янську Донецької області, член Народного Руху України, багато-
мандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Народного Руху України 

Криворучко 
Юрій Зеновійович 

1966 року народження, лікар, юрист, голова Львівського обласного комітету молодіжних 
організацій, проживає в м. Львові, безпартійний, виборчий округ № 118 

Кривошея 
Сергій Вікторович 

1959 року народження, інженер-економіст, голова правління акціонерного товариства «Укрін-
банк», проживає в м. Києві, член Партії Зелених України, багатомандатний загальнодержавний 
виборчий округ, обраний від Партії Зелених України 

Крук 
Юрій Борисович 

1941 року народження, інженер-судомеханік, народний депутат України, проживає в 
м. Одесі, безпартійний, виборчий округ № 139 

Круценко 
Василь Якович 

1940 року народження, інженер-механік, голова правління відкритого акціонерного товари-
ства «Новоукраїнка-агротехсервіс», проживає в м. Новоукраїнці Кіровоградської області, 
член Комуністичної партії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, 
обраний від Комуністичної партії України 

Крючков 
Георгій Корнійович 

1929 року народження, юрист, помічник-консультант народного депутата України, прожи-
ває в м. Києві, член Комуністичної партії України, багатомандатний загальнодержавний 
виборчий округ, обраний від Комуністичної партії України 

Кузнецов 
Олександр Борисович 

1953 року народження, журналіст, головний редактор акціонерного товариства закритого 
типу «Телерадіокомпанія «Алекс», проживає в м. Запоріжжі, безпартійний, виборчий округ № 
78 

Кузнєцов 
Павло Сергійович 

1950 року народження, економіст, викладач політичної економії, народний депутат України, 
проживає в м. Краматорську Донецької області, член Комуністичної партії України, багато-
мандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Комуністичної партії України 

Кулик 
Олександр Васильович 

1953 року народження, журналіст, головний редактор обласної газети «Полтавська думка», 
проживає в м. Полтаві, член Народного Руху України, виборчий округ № 145 
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Куньов 
Іван Павлович 

1935 року народження, інженер, історик, інженер поліклініки № 4 Мінського району міста Києва, 
проживає в м. Києві, безпартійний, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, об-
раний від Прогресивної соціалістичної партії України 

Курикін 
Сергій Іванович 

1959 року народження, викладач історії, заступник голови Партії Зелених України з полі-
тичних питань, проживає в м. Києві, член Партії Зелених України, багатомандатний загаль-
нодержавний виборчий округ, обраний від Партії Зелених України 

Кухарчук 
Микола Андрійович 

1952 року народження, інженер-механік, заступник директора Рівненського державного 
автотранспортного технікуму, проживає в м. Рівному, член Комуністичної партії України, 
багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Комуністичної партії 
України 

Кухарчук 
Олег Сергійович 

1948 року народження, економіст, голова правління акціонерного товариства закритого типу 
«Укргаззбут», проживає в м. Києві, безпартійний, виборчий округ № 101 

Кучеренко 
Валерій Михайлович 

1948 року народження, юрист-правознавець, голова Кримського бюро міжнародного молодіжного 
туризму «Супутник», проживає в м. Сімферополі, член Комуністичної партії України, багатоман-
датний загальнодержавний виборчий округ, обраний від  Комуністичної партії України 

Кучеренко 
Олексій Юрійович 

1961 року народження, математик, голова правління акціонерного товариства закритого 
типу «Інтергаз», проживає в м. Київ, безпартійний, виборчий округ № 80 

Кушніров 
Микола Олександрович 

1945 року народження, соціолог, секретар політичної ради Соціалістичної партії України, про-
живає в м. Києві, член Соціалістичної партії України, багатомандатний загальнодержавний 
виборчий округ, обраний від Виборчого блоку Соціалістичної партії України та Селянської 
партії України «За правду, за народ, за Україну!» 

Кушнір 
Олександр Дмитрович 

1946 року народження, економіст, керуючий справами виконавчого комітету Донецької 
міської ради, проживає в м. Донецьку, член Комуністичної партії України, багатомандатний 
загальнодержавний виборчий округ, обраний від Комуністичної партії України 

Лавриненко 
Микола Федорович 

1948 року народження, викладач російської мови та літератури, народний депутат України, 
проживає в м. Києві, член Соціалістичної партії України, багатомандатний загальнодержавний 
виборчий округ, обраний від Виборчого блоку Соціалістичної партії України та Селянської 
партії України «За правду, за народ, за Україну!» 

Лавринович 
Олександр Володимирович 

1956 року народження, інженер лазерної техніки і технології, правознавець, народний депу-
тат України, проживає в м. Києві, член Народного Руху України, виборчий округ № 121 

Лазаренко 
Павло Іванович 

1953 року народження, вчений агроном, народний депутат України, голова Дніпро-
петровської обласної ради, Голова Політико-економічної ради політичної партії Всеукраїн-
ського об’єднання «Громада», проживає в м. Києві, виборчий округ № 40 

Лантух 
Василь Іванович 

1954 року народження, вчений агроном, народний депутат України, проживає в м. Києві, член  
Комуністичної партії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від 
Комуністичної партії України 

Ларін 
Сергій Миколайович 

1962 року народження, інженер-електромеханік, заступник начальника управління Донець-
кої обласної державної адміністрації, проживає в м. Харцизьку Донецької області, член На-
родно - демократичної партії, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний 
від Народно - демократичної партії 

Левцун 
Володимир Іванович 

1952 року народження, інженер-механік, президент спільного українсько-литовського підп-
риємства «ВІО-Ле», проживає в м. Полтаві, член Соціал-демократичної партії України 
(об’єднаної), багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Соціал-
демократичної партії України (об’єднаної) 

Левченко 
Анатолій Іванович 

1950 року народження, гірничий майстер, народний депутат України, проживає в м. Краснодоні 
Луганської області, член Комуністичної партії України, багатомандатний загальнодержавний 
виборчий округ, обраний від Комуністичної партії України 

Лешан 
Євгеній Анатолійович 

1975 року народження, журналіст, студент Таврійського екологічного інституту, проживає в 
м. Сімферополі, член Комуністичної партії України, виборчий округ № 1 

Лєщинський 
Олександр Олегович 

1964 року народження, гірничий інженер-електромеханік, генеральний директор акціонер-
ного товариства корпорації «Украгропродукт», проживає в м. Донецьку, безпартійний, ви-
борчий округ № 58 

Лимар 
Наталія Олексіївна 

1958 року народження, журналіст, тимчасово не працює, проживає в м. Ромнах Сумської області, член 
Прогресивної соціалістичної партії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, 
обрана від Прогресивної соціалістичної партії України 

Литвак 
Олег Михайлович 

1949 року народження, юрист, виконуючий обов’язки Генерального прокурора України, 
проживає в м. Києві, безпартійний, виборчий округ № 87 

Литюк 
Анатолій Іванович 

1949 року народження, інженер-електромеханік, економіст, директор з питань персоналу відкри-
того акціонерного товариства «Металургійний комбінат «Азовсталь», проживає в м. Маріуполі 
Донецької області, безпартійний, виборчий округ № 56 
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Лісогорський 
Олексій Іванович 

1954 року народження, інженер, начальник цеху Ізюмського приладобудівного заводу, про-
живає в м. Ізюмі Харківської області, член Комуністичної партії України, виборчий округ № 
177 

Луценко 
Віталій Іванович 

1937 року народження, інженер, консультант фракції «Комуністи України – за соціальну справедли-
вість і народовладдя» Верховної Ради України, проживає в м. Рівному, член Комуністичної партії 
України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Комуністичної партії 
України 

Лютікова 
Ірина Ігорівна 

1965 року народження, викладач математики, комерційний директор рекламної компанії 
«Пріоритет», проживає в м. Києві, член Партії Зелених України, багатомандатний загальноде-
ржавний виборчий округ, обрана від Партії Зелених України 

Мазуренко 
Володимир Іванович 

1954 року народження, економіст, голова правління закритого акціонерного товариства 
«Ринок «Північний», проживає в с. Крижанівці Комінтернівського району Одеської області, 
член Аграрної партії України, виборчий округ № 141 

Мазур 
Олена Анатоліївна 

1960 року народження, інженер-економіст, головний спеціаліст Луганського обласного  
центру соціальних служб для молоді, проживає в м. Луганську, член Прогресивної соціалі-
стичної партії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обрана від 
Прогресивної соціалістичної партії України 

Макеєнко 
Володимир Володимирович 

1965 року народження, інженер по управлінню рухом, дипломатична та консульська служба, 
голова правління акціонерного банку «Укргазпромбанк», проживає в м. Києві, безпартійний, 
багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Виборчого блоку Соціалі-
стичної партії України та Селянської партії України «За правду, за народ, за Україну!» 

Малєвський 
Олександр Тихонович 

1944 року народження, вчений агроном, народний депутат України, проживає в м. Києві, член  
Комуністичної партії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від 
Комуністичної партії України 

Малолітко 
Іван Федорович 

1943 року народження, вчитель географії, фізичного виховання, вчитель Павлиської загально-
освітньої школи ім. В. О. Сухомлинського, проживає в смт Павлиші Онуфріївського району  
Кіровоградської області, член Прогресивної соціалістичної партії України, багатомандатний  
загальнодержавний виборчий округ, обраний від Прогресивної соціалістичної партії України 

Мангул 
Анатолій Ілліч 

1952 року народження, інженер-механік, Мелітопольський міський голова, проживає в 
м. Мелітополі Запорізької області, безпартійний, виборчий округ № 81 

Манчуленко 
Георгій Манолійович 

1963 року народження, інженер-оптик, народний депутат України, проживає в м. Чернівцях, 
член Народного Руху України, багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ, обра-
ний від Народного Руху України 

Марамзін 
Федір Андрійович 

1939 року народження, технік-технолог, заступник начальника загону воєнізованої охорони державної 
холдингової компанії «Луганськтепловоз», проживає в м. Луганську, член Комуністичної партії Укра-
їни, виборчий округ № 104 

Марковська 
Ніна Степанівна 

1947 року народження, лікар, народний депутат України, проживає в м. Києві, член Соціалістичної 
партії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обрана від Виборчого блоку 
Соціалістичної партії України та Селянської партії України «За правду, за народ, за Україну!» 

Мармазов 
Євген Васильович 

1938 року народження, інженер-електромеханік, народний депутат України, проживає в м. Києві, член 
Комуністичної партії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від 
Комуністичної партії України 

Мартиненко 
Микола Володимирович 

1961 року народження, інженер-механік, голова правління закритого акціонерного товари-
ства «Інтерпорт-Ковель», проживає в м. Києві, безпартійний, виборчий округ № 21 

Мартиновський 
Валерій Павлович 

1955 року народження, зооінженер, президент компанії «Аграрний Союз», проживає в 
м. Києві, безпартійний, виборчий округ № 29 

Мартинюк 
Адам Іванович 

1950 року народження, вчитель історії та суспільствознавства, другий секретар Центрально-
го Комітету Комуністичної партії України, проживає в м. Києві, член Комуністичної партії 
України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Комуністичної 
партії України 

Марченко 
Володимир Романович 

1953 року народження, конструктор-технолог радіоапаратури, народний депутат України, 
проживає в м. Києві, член Прогресивної соціалістичної партії України, виборчий округ  
№ 161 

Марченко 
Олексій Андрійович 

1955 року народження, вчений агроном, політолог, голова Черкаської районної державної 
адміністрації, проживає в м. Черкасах, безпартійний, виборчий округ № 201 

Марчук 
Євген Кирилович 

1941 року народження, викладач української мови та літератури, німецької мови, народний 
депутат України, проживає в м. Києві, безпартійний, багатомандатний загальнодержавний 
виборчий округ, обраний від Соціал-демократичної партії України (об’єднаної) 

Масенко 
Олександр Миколайович 

1949 року народження, економіст, народний депутат України, проживає в смт Оржиці Пол-
тавської області, член Комуністичної партії України, виборчий округ № 147 
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Матвєєв 
Валентин Григорович 

1943 року народження, інженер-механік, голова правління Міжнародної громадської органі-
зації «Асоціація Слобожанщина», проживає в м. Києві, член Комуністичної партії України, 
багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Комуністичної партії 
України 

Матвєєв 
Володимир Йосипович 

1943 року народження, інженер-кораблебудівник, заступник генерального директора 
державного підприємства «Завод ім. 61 Комунара», проживає в м. Миколаєві, член  
Комуністичної партії України, багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ, 
обраний від Комуністичної партії України 

Матвієнко 
Анатолій Сергійович 

1953 року народження, інженер-механік, голова Вінницької обласної державної адміністра-
ції, Голова Народно-демократичної партії, проживає в м. Вінниці,  виборчий округ № 17 

Матвієнков 
Сергій Анатолійович 

1957 року народження, інженер-механік, заступник генерального директора Маріупольського 
металургійного комбінату ім. Ілліча, проживає в м. Маріуполі Донецької області, безпартійний, 
виборчий округ № 55 

Медведчук 
Віктор Володимирович 

1954 року народження, юрист-правознавець, народний депутат України, президент Спілки 
адвокатів України, проживає в м. Києві, член Соціал-демократичної партії України 
(об’єднаної), виборчий округ № 73 

Мельников 
Орест Борисович 

1943 року народження, фізик, директор бюро реклами і дизайну міського середовища Київ-
ської міської державної адміністрації, проживає в м. Києві, член Партії Зелених України, 
багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Партії Зелених України 

Мельник 
Петро Володимирович 

1957 року народження, інженер-механік, ректор Українського фінансово-економічного ін-
ституту, проживає в м. Ірпіні Київської області, член Народно-демократичної партії, багато-
мандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Народно-демократичної партії 

Мельнічук 
Сергій Іванович 

1967 року народження, перекладач з іспанської мови, президент акціонерного товариства 
«Видавництво «Бліц-Інформ», проживає в м. Києві, безпартійний, багатомандатний загаль-
нодержавний виборчий округ, обраний від Соціал - демократичної партії України 
(об’єднаної) 

Мигович 
Іван Іванович 

1942 року народження, агроном-плодоовочівник, завідувач кафедри Ужгородського держав-
ного університету, проживає в м. Ужгороді, член Комуністичної партії України, багатоман-
датний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Комуністичної партії України 

Миримський 
Лев Юлійович 

1960 року народження, економіст, народний депутат України, проживає в м. Сімферополі, 
член Партії «Союз», виборчий округ № 2 

Мироненко 
Віктор Андрійович 

1946 року народження, викладач історії і суспільствознавства, викладач Керченського політех-
нічного технікуму, проживає в м. Керчі Автономної Республіки Крим, член Комуністичної 
партії України, виборчий округ № 5 

Мичко 
Микола Іванович 

1948 року народження, юрист-правознавець, професор Донецької державної академії управ-
ління, проживає в м. Донецьку, безпартійний, виборчий округ № 60 

Місюра 
Вадим Ярославович 

1962 року народження, редактор, консультант депутатської фракції Соціалістичної і Селянської 
партій України Верховної Ради України, проживає в м. Львові, член Соціалістичної партії Украї-
ни, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Виборчого блоку Соціалі-
стичної партії України та Селянської партії України «За правду, за народ, за Україну!» 

Мішура 
Валерій Дмитрович 

1941 року народження, вчитель російської мови і літератури, народний депутат України, про-
живає в м. Києві, член Комуністичної партії України, багатомандатний загальнодержавний 
виборчий округ, обраний від Комуністичної партії України 

Мкртчян 
Юрік Степанович 

1939 року народження, інженер шляхів сполучення, начальник головного управління Хар-
ківської обласної державної адміністрації, проживає в м. Харкові, безпартійний, багатоман-
датний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Всеукраїнського об’єднання «Гро-
мада» 

Мовчан 
Павло Михайлович 

1939 року народження, літератор, народний депутат України, проживає в м. Києві, член 
Народного Руху України, виборчий округ № 152 

Моісеєнко 
Володимир Миколайович 

1956 року народження, інженер-механік, народний депутат України, проживає в 
м. Донецьку, член Комуністичної партії України, виборчий округ № 53 

Мокроусов 
Анатолій Олексійович 

1943 року народження, інженер-хімік-технолог, голова Ватутінської районної ради та ра-
йонної державної адміністрації м. Києва, проживає в м. Києві, безпартійний, виборчий округ 
№ 213 

Молчанов 
Борис Якович 

1949 року народження, інженер з автоматизації, слюсар-інструментальник відкритого акціонерного 
товариства «Дніпрошина», проживає в м. Дніпропетровську, член Комуністичної партії України, 
багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Комуністичної партії України 

Мороз 
Анатолій Миколайович 

1949 року народження, вчитель історії та суспільствознавства, директор Токмацького міськ-
районного центру зайнятості населення, проживає в м. Токмаку  Запорізької області, член 
Комуністичної партії України, виборчий округ № 82 
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Морозов 
Анатолій Петрович 

1955 року народження, інженер-механік, головний інженер відкритого акціонерного товариства 
«Приморське районне підприємство матеріально-технічного забезпечення», проживає в 
м. Приморську Запорізької області, член Комуністичної партії України, багатомандатний  
загальнодержавний виборчий округ, обраний від Комуністичної партії України 

Мороз 
Олександр Олександрович 

1944 року народження, інженер-механік, Голова Верховної Ради України 13 скликання, 
Голова Соціалістичної партії України, проживає в м. Києві, виборчий округ № 92 

Москвін 
Сергій Олександрович 

1954 року народження, інженер-економіст, консультант аудиторської фірми «Аура», проживає в 
м. Києві, член Партії Зелених України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, 
обраний від Партії Зелених України 

Мусієнко 
Іван Михайлович 

1943 року народження, викладач філософських дисциплін і суспільствознавства, керівник секре-
таріату Голови Верховної Ради України, проживає в м. Києві, член Соціалістичної партії України, 
багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Виборчого блоку Соціалістич-
ної партії України та Селянської партії України «За правду, за народ, за Україну!» 

Мухін 
Володимир Васильович 

1949 року народження, фізик, народний депутат України, проживає в м. Києві, член Соціалістич-
ної партії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Виборчого 
блоку Соціалістичної партії України та Селянської партії України «За правду, за народ, за Украї-
ну!» 

Наливайко 
Анатолій Михайлович 

1956 року народження, гірничий технік, прохідник шахти ім. Карла Маркса виробничого 
об’єднання «Орджонікідзевугілля», проживає в м. Єнакієвому Донецької області, член Ко-
муністичної партії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний 
від Комуністичної партії України 

Насалик 
Ігор Степанович 

1962 року народження, інженер, президент корпорації «Техно-центр», проживає в 
м. Рогатині Івано-Франківської області, безпартійний, виборчий округ № 85 

Настенко 
Олександр Анатолійович 

1956 року народження, журналіст, спеціальний кореспондент газети «Вечерний Николаев», 
проживає в м. Миколаєві, безпартійний, виборчий округ № 132 

Нечипорук 
Володимир Павлович 

1949 року народження, юрист, генеральний директор товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «ОКТАН-МОТОРС ЛТД», проживає в м. Києві, безпартійний, виборчий округ № 194 

Ніколаєнко 
Станіслав Миколайович 

1956 року народження, інженер-механік, педагог, політолог-соціолог, народний депутат 
України, проживає в м. Херсоні, член Соціалістичної партії України, виборчий округ № 185 

Новик 
Анатолій Матвійович 

1949 року народження, інженер-електрик, голова наглядової ради закритого акціонерного товариства 
«Українська прес-група», проживає в м. Києві, член Селянської партії України, багатомандатний 
загальнодержавний виборчий округ, обраний від Виборчого блоку Соціалістичної партії України та 
Селянської партії України «За правду, за народ, за Україну!» 

Олійник 
Борис Ілліч 

1935 року народження, журналіст, народний депутат України, проживає в м. Києві, член Комуністич-
ної партії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Комуністичної 
партії України 

Омеліч 
Віктор Семенович 

1941 року народження, економіст, народний депутат України, проживає в м. Києві, член 
Всеукраїнського об’єднання «Громада», багатомандатний загальнодержавний виборчий 
округ, обраний від Всеукраїнського об’єднання «Громада» 

Омельченко 
Григорій Омелянович 

1951 року народження, юрист, народний депутат України, проживає в м. Києві, безпартій-
ний, виборчий округ № 146 

Онопенко 
Василь Васильович 

1949 року народження, юрист, Голова Соціал-демократичної партії України (об’єднаної), 
проживає в м. Києві, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від 
Соціал-демократичної партії України (об’єднаної) 

Онуфрійчук 
Михайло Якович 

1945 року народження, філолог, перший заступник Міністра інформації України, проживає 
в м. Києві, безпартійний, виборчий округ № 198 

Оплачко 
Володимир Миколайович 

1947 року народження, інженер-механік, директор Снігурівської філії закритого акціонерного 
товариства «Агросервіс», проживає в м. Снігурівці Миколаївської області, член Комуністичної 
партії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Комуністич-
ної партії України 

Осташ 
Ігор Іванович 

1959 року народження, філолог-славіст, народний депутат України, проживає в м. Києві, 
член Української Християнсько-демократичної партії, виборчий округ № 126 

Охріменко 
Костянтин Олександрович 

1949 року народження, інженер-механік, народний депутат України, проживає в м. Києві, член 
Комуністичної партії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний 
від Комуністичної партії України 

Павленко 
Сергій Григорович 

1956 року народження, інженер-механік харчових виробництв, директор товариства з обмеженою 
відповідальністю «Реал-груп» , проживає в м. Ватутіно Черкаської області, член Партії Зелених 
України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Партії Зелених Укра-
їни 

Павличко 
Дмитро Васильович 

1929 року народження, вчитель, посол України у Словацькій Республіці, проживає в 
м. Києві, член Народного Руху України, багатомандатний загальнодержавний виборчий 
округ, обраний від Народного Руху України 
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Павловський 
Михайло Антонович 

1942 року народження, інженер-механік, народний депутат України, проживає в м. Києві, 
член Української Республіканської партії, виборчий округ № 188 

Панасовський 
Олег Григорович 

1940 року народження, інженер-теплоенергетик, народний депутат України, директор Вуг-
легірської ТЕС Державної акціонерної енергопостачальної компанії «Центренерго», прожи-
ває в м. Світлодарську Донецької області, член Комуністичної партії України, багатомандат-
ний загальнодержавний виборчий округ,  обраний від Комуністичної партії України 

Парубок 
Омелян Никонович 

1940 року народження, вчений агроном, народний депутат України, проживає в 
с. Баштечках Жашківського району Черкаської області, член Комуністичної партії України, 
багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від  Комуністичної партії 
України 

Пасечна 
Людмила Яківна 

1948 року народження, вчитель математики, народний депутат України, проживає в 
м. Києві, член Комуністичної партії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий 
округ, обрана від Комуністичної партії України 

Пасєка 
Микола Сергійович 

1946 року народження, вчений агроном, голова правління колективного сільськогосподарського 
підприємства «Маяк», проживає в смт Липовці Вінницької області, член Комуністичної партії 
України, виборчий округ № 15 

Пашковський 
Леонід Борисович 

1959 року народження, економіст-міжнародник, голова правління акціонерного товариства 
закритого типу «Національна газова компанія», проживає в м. Києві, безпартійний, вибор-
чий округ № 184 

Пейгалайнен 
Анатолій Володимирович 

1945 року народження, інженер-механік, народний депутат України, проживає в м. Харцизьку 
Донецької області, член Комуністичної партії України, багатомандатний загальнодержавний 
виборчий округ, обраний від Комуністичної партії України 

Пересунько 
Сергій Іванович 

1952 року народження, юрист, президент товариства з обмеженою відповідальністю «УБП 
«Єлисавет», проживає в м. Кіровограді, член Соціал-демократичної партії України 
(об’єднаної), багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Соціал-
демократичної партії України (об’єднаної) 

Песоцький 
Микола Федорович 

1956 року народження, вчитель історії та суспільствознавства, географії і біології,  заступник Лу-
ганського міського голови з питань діяльності органів виконавчої влади, проживає в 
с. Муратовому Новоайдарського району Луганської області, член Соціал-демократичної партії 
України (об’єднаної), багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Соціал-
демократичної партії України (об’єднаної) 

Петренко 
Володимир Оникійович 

1947 року народження, вчений агроном, юрист, генеральний директор закритого акціонер-
ного товариства «Вікторія-РУС», проживає в м. Києві, член Комуністичної партії України, 
багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Комуністичної партії 
України 

Петренко 
Дмитро Дмитрович 

1951 року народження, гірничий інженер, народний депутат України, проживає в м. Києві, 
член Комуністичної партії України, виборчий округ № 107 

Петров 
Віктор Борисович 

1947 року народження, інженер-механік, доцент Вінницького державного технічного універ-
ситету, проживає в м. Вінниці, член Комуністичної партії України, багатомандатний загаль-
нодержавний виборчий округ, обраний від Комуністичної партії України 

Петров 
Олег Володимирович 

1960 року народження, фізик, заступник Міністра Кабінету Міністрів України, проживає в 
м. Києві, член Народно-демократичної партії, виборчий округ № 211 

Пилипчук 
Ігор Мар’янович 

1961 року народження, юрист, начальник відділення по боротьбі з корупцією і злочинністю 
у Львівській області відділу Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю 
Міністерства внутрішніх справ України, проживає в м. Львові, безпартійний, виборчий 
округ № 124 

Пинзеник 
Віктор Михайлович 

1954 року народження, економіст, народний депутат України, Голова Партії «Реформи і 
порядок», проживає в м. Києві, виборчий округ № 117 

Писаренко 
Анатолій Аркадійович 

1944 року народження, інженер-будівельник, народний депутат України, проживає в 
м. Києві, член Комуністичної партії України, виборчий округ № 44 

Пінчук 
Віктор Михайлович 

1960 року народження, інженер-металург, президент науково-виробничої інвестиційної 
групи «Інтерпайп», проживає в м. Дніпропетровську, безпартійний, виборчий округ № 26 

Плужніков 
Ігор Олександрович 

1958 року народження, економіст, президент Української асоціації економічного співробіт-
ництва та розвитку «Діловий світ», проживає в м. Києві, член Соціал-демократичної партії 
України (об’єднаної), багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від 
Соціал-демократичної партії України (об’єднаної) 

Плютинський 
Володимир Антонович 

1927 року народження, економіст-організатор сільськогосподарського виробництва, голова 
агрофірми «Зоря», проживає в с. Зоря Рівненського району Рівненської області, член Все-
українського об’єднання «Громада», багатомандатний загано-державний виборчий округ, 
обраний від Всеукраїнського об’єднання «Громада» 

Плющ 
Іван Степанович 

1941 року народження, вчений агроном, народний депутат України, проживає в м. Києві, член 
Народно-демократичної партії, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від 
Народно-демократичної партії 
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РОЗДІЛ 16. СКЛАД ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ЧОТИРНАДЦЯТОГО СКЛИКАННЯ 

Подгорний 
Сергій Петрович 

1956 року народження, вчитель математики, помічник заступника голови Луганської облас-
ної державної адміністрації, проживає в м. Луганську, член Народно-демократичної партії, 
багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Народно-демократичної 
партії 

Подобєдов 
Сергій Миколайович 

1956 року народження, налагоджувальник диспетчерських систем, президент товариства з 
обмеженою відповідальністю «Концерн нафтоенерго», проживає в м. Черкасах, безпартій-
ний, виборчий округ № 197 

Покотило 
Ніна Олексіївна 

1947 року народження, учитель української мови та літератури, заступник директора з на-
вчально-виховної роботи київської загальноосвітньої школи №204, проживає в м. Києві, член 
Соціалістичної партії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обрана 
від Виборчого блоку Соціалістичної партії України та Селянської партії України «За прав-
ду, за народ, за Україну!» 

Поліщук 
Олег Вікторович 

1968 року народження, інженер-теплоенергетик, перший заступник голови правління відк-
ритого акціонерного товариства «Кіровограднафтопродукт», проживає в м. Ватутіно Черка-
ської області, член Партії Зелених України, багатомандатний загальнодержавний виборчий 
округ, обраний від Партії Зелених України 

Полюхович 
Іван Павлович 

1954 року народження, вчитель української мови та літератури, завідувач відділу Зарічнен-
ської районної державної адміністрації Рівненської області, проживає в смт Зарічному Рів-
ненської області, член Народного Руху України, виборчий округ № 155 

Поляков 
Сергій Васильович 

1953 року народження, гірничий інженер, голова обласної політико-економічної ради Донець-
кої обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Громада», проживає в м. Києві, член Все-
українського об’єднання «Громада», багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, 
обраний від Всеукраїнського об’єднання «Громада» 

Понеділко 
Віктор Іванович 

1949 року народження, інженер-механік, народний депутат України, проживає в м. Києві, 
член Комуністичної партії України, виборчий  округ № 77 

Пономаренко 
Георгій Григорович 

1939 року народження, інженер-механік, головний консультант фракції «Комуністи України – 
за соціальну справедливість і народовладдя» Верховної Ради України, проживає в м. Києві, 
член Комуністичної партії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, об-
раний від Комуністичної партії України 

Попеску 
Іван Васильович 

1964 року народження, філолог, народний депутат України, проживає в м. Києві, безпартій-
ний, виборчий округ № 204 

Попов 
Георгій Дмитрович 

1946 року народження, викладач історії і суспільствознавства, завідувач кафедри Донецько-
го державного медичного університету, проживає в м. Донецьку, член Комуністичної партії 
України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Комуністичної 
партії України 

Порошенко 
Петро Олексійович 

1965 року народження, економіст-міжнародник, голова спостережної ради відкритого акціо-
нерного товариства «Вінницька кондитерська фабрика», проживає в м. Києві, безпартійний, 
виборчий округ № 12 

Потімков 
Сергій Юрійович 

1954 року народження, журналіст, головний редактор студії «Плюс сім», проживає в 
м. Харкові, безпартійний, виборчий округ № 170 

Правденко 
Сергій Макарович 

1949 року народження, журналіст, головний редактор газети «Голос України», проживає в 
м. Києві, безпартійний, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від 
Всеукраїнського об’єднання «Громада» 

Пустовойтов 
Володимир Сергійович 

1948 року народження, вчитель історії і суспільствознавства, вчитель Криворізької загаль-
ноосвітньої середньої школи №69, проживає в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, 
член Комуністичної партії України, виборчий округ № 33 

Пухкал 
Олександр Григорович 

1948 року народження, економіст, заступник директора Інституту підвищення кваліфікації 
кадрів Української академії державного управління при Президентові України, проживає в 
м. Києві, безпартійний, виборчий округ № 209 

Пхиденко 
Станіслав Семенович 

1941 року народження, викладач філософії, доцент Волинського державного університету 
ім. Л. Українки, проживає в м. Луцьку Волинської області, член Комуністичної партії Укра-
їни, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Комуністичної партії 
України 

Развадовський 
Віктор Йосипович 

1959 року народження, юрист, заступник начальника головного управління податкової мілі-
ції Державної податкової адміністрації України, проживає в м. Києві, безпартійний, вибор-
чий округ № 69 

Райковський 
Броніслав Станіславович 

1957 року народження, юрист, народний депутат України, проживає в м. Чугуєві Харків-
ської області, член Комуністичної партії України, багатомандатний загальнодержавний  
виборчий округ, обраний від Комуністичної партії України 

Ратушний 
Михайло Ярославович 

1962 року народження, вчитель, народний депутат України, проживає в м. Києві, член Кон-
гресу Українських Націоналістів, виборчий округ №  64 

Раханський 
Анатолій Варфоломійович 

1939 року народження, інженер-економіст, народний депутат України, проживає в м. Києві, 
безпартійний, виборчий округ № 4 
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Ременюк 
Олексій Іванович 

1956 року народження, економіст-організатор, директор товариства з обмеженою відповідальністю 
«Альянс-Холдинг», проживає в м. Сімферополі Автономної Республіки Крим, член Всеукраїн-
ського об’єднання «Громада», багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від 
Всеукраїнського об’єднання «Громада» 

Ржавський 
Олександр Миколайович 

1959 року народження, інженер-економіст, президент акціонерного комерційного банку 
«Коралл-банк», проживає в м. Києві, безпартійний, виборчий округ № 46 

Рибак 
Володимир Васильович 

1946 року народження, економіст, Донецький міський голова, Голова Партії Регіонального 
відродження України, проживає в м. Донецьку, виборчий округ № 45 

Рись 
Сергій Миколайович 

1958 року народження, інженер-електрик, економіст-менеджер банківської справи, прези-
дент фірми «Шелтон», голова ради акціонерного товариства «Укрінбанк», проживає в 
м. Києві, член Партії Зелених України, багатомандатний загальнодержавний виборчий 
округ, обраний від Партії Зелених України 

Роєнко 
Віктор Григорович 

1949 року народження, учитель біології, народний депутат України, проживає в с. Ропотуха 
Уманського району Черкаської області, член Комуністичної партії України, виборчий округ 
№ 199 

Романчук 
Петро Миколайович 

1957 року народження, технік-технолог, майстер з ремонту транспорту Роменського заводу 
АТС, проживає в м. Ромнах Сумської області, член Прогресивної соціалістичної партії 
України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Прогресивної 
соціалістичної партії України 

Ромовська 
Зорислава Василівна 

1940 року народження, юрист, завідувач кафедри цивільного права і процесу Львівського 
державного університету ім. І. Франка, проживає в м. Львові, член Партії «Реформи і поря-
док», виборчий округ № 122 

Рябченко 
Олександр Володимирович 

1953 року народження, інженер-механік, народний депутат України, проживає в 
м. Дніпропетровську, безпартійний, виборчий округ № 25 

Савенко 
Михайло Михайлович 

1949 року народження, лікар-кардіолог, приватний лікар-терапевт, кардіолог, проживає в 
смт Веселому Запорізької області, член Прогресивної соціалістичної партії України, багато-
мандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Прогресивної соціалістичної 
партії України 

Салигін 
Васілій Вікторовіч 

1957 року народження, економіст, голова агропромислової фірми «Відродження» Дергачів-
ського району Харківської області, проживає в м. Харкові, безпартійний, виборчий округ  
№ 171 

Самойленко 
Юрій Іванович 

1949 року народження, інженер-будівельник, голова асоціації «Зелений світ», проживає в 
м. Києві, член Партії Зелених України, багатомандатний загальнодержавний виборчий 
округ, обраний від Партії Зелених України 

Самойлик 
Катерина Семенівна 

1951 року народження, вчитель російської мови та літератури, народний депутат України, 
проживає в м. Києві, член Комуністичної партії України, багатомандатний загальнодержав-
ний виборчий округ, обрана від Комуністичної партії України 

Сас 
Сергій Володимирович 

1957 року народження, юрист-правознавець, ветеринарний лікар , народний депутат Украї-
ни, проживає в м. Києві, член Селянської партії України, багатомандатний загальнодержав-
ний виборчий округ, обраний від Виборчого блоку Соціалістичної партії України та Селян-
ської партії України «За правду, за народ, за Україну!» 

Сафронов 
Станіслав Олександрович 

1956 року народження, викладач фізичного виховання, економіст, голова ради акціонерного 
товариства закритого типу «Дніпродзержинський завод продтоварів», проживає в 
м. Дніпропетровську, член Всеукраїнського об’єднання «Громада», виборчий округ № 30 

Сахно 
Юрій Петрович 

1954 року народження, географ-гідролог, завідувач відділу Секретаріату Народно-
демократичної партії України, проживає в м. Києві, член Народно-демократичної партії, 
багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Народно-демократичної 
партії 

Сацюк 
Володимир Миколайович 

1963 року народження, референт-перекладач, голова правління закритого акціонер-
ного товариства «Укррос», проживає в м. Києві, безпартійний, багатомандатний 
загальнодержавний виборчий округ, обраний від Виборчого блоку Соціалістичної 
партії України та Селянської партії України «За  правду, за народ, за Україну!» 

Свирида 
Олександр Миколайович 

1967 року народження, інженер-механік, голова правління відкритого акціонерного товари-
ства «Волиньхолдинг», проживає в м. Луцьку, член Демократичної партії України, виборчий 
округ № 22 

Семенюк 
Валентина Петрівна 

1957 року народження, економіст, народний депутат України, проживає в м. Києві, член Соціалі-
стичної партії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обрана від  
Виборчого блоку Соціалістичної партії України та Селянської партії  України «За правду, за  
народ, за Україну!» 

Семиноженко 
Володимир Петрович 

1950 року народження, інженер-фізик, народний депутат України, Міністр України у спра-
вах науки і технологій, проживає в м. Харкові, безпартійний, виборчий округ № 168 

646 



РОЗДІЛ 16. СКЛАД ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ЧОТИРНАДЦЯТОГО СКЛИКАННЯ 

Сидорчук 
Михайло Юрійович 

1951 року народження, вчитель, помічник-консультант народного депутата України, прожи-
ває в м. Конотопі Сумської області, член Прогресивної соціалістичної партії України, бага-
томандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Прогресивної соціалістичної 
партії України 

Сизенко 
Юрій Павлович 

1956 року народження, слюсар-електрик, народний депутат України, проживає в м. Запоріжжі, 
член Комуністичної партії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обра-
ний від Комуністичної партії України 

Симоненко 
Петро Миколайович 

1952 року народження, гірничий інженер-електромеханік, народний депутат України, Секретар 
ЦК Комуністичної партії України, проживає в м. Донецьку, багатомандатний загальнодержавний 
виборчий округ, обраний від Комуністичної партії України 

Синенко 
Світлана Іванівна 

1964 року народження, вчитель історії, електромонтер електромереж Велико-Кохнівського 
району електромереж державної енергопостачальної компанії «Полтаваобленерго», прожи-
ває в м. Кременчуці Полтавської області, член Комуністичної партії України, багатомандат-
ний загальнодержавний виборчий округ, обрана від Комуністичної партії України 

Сирота 
Михайло Дмитрович 

1956 року народження, інженер-будівельник, народний депутат України, проживає в 
м. Києві, член Народно-демократичної партії, виборчий округ № 200 

Ситник 
Костянтин Меркурійович 

1926 року народження, біолог, директор Інституту ботаніки Національної Академії наук 
України, проживає в м. Києві, член Народно-демократичної партії, багатомандатний загаль-
нодержавний виборчий округ, обраний від Народно-демократичної партії 

Сігал 
Євген Якович 

1955 року народження, інженер-механік, голова правління концерну «Комплекс», проживає в 
м. Києві, член Народного Руху України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обра-
ний від Народного Руху України 

Сімонов 
Володимир Дмитрович 

1947 року народження, інженер-механік, консультант фракції «Комуністи України за соціа-
льну справедливість і народовладдя» у Верховній Раді України, проживає в м. Тернополі, 
член Комуністичної партії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, 
обраний від Комуністичної партії України 

Сінченко 
Сергій Григорович 

1946 року народження, юрист-правознавець, народний депутат України, проживає в м. Попасній 
Луганської області, безпартійний, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний 
від Комуністичної партії України 

Сінько 
Василь Данилович 

1939 року народження, вчений зоотехнік, голова Київської обласної ради, проживає в 
м. Києві, безпартійний, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від 
Виборчого блоку Соціалістичної партії України та Селянської партії України “За правду, за 
народ, за Україну!” 

Сіренко 
Василь Федорович 

1941 року народження, юрист, завідувач відділу Інституту держави і права 
ім. В. М. Корецького Національної Академії наук України, проживає в м. Києві, безпартій-
ний, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Комуністичної пар-
тії України 

Слободян 
Олександр Вячеславович 

1956 року народження, інженер-економіст, генеральний директор акціонерного товариства 
«Оболонь», проживає в м. Києві, член Народного Руху України,  виборчий округ № 220 

Смірнов 
Євген Леонідович 

1947 року народження, культосвітпрацівник, народний депутат України, керівник само-
діяльного театрального колективу, проживає в м. Києві, безпартійний, виборчий округ № 16 

Снігач 
Андрій Прокопович 

1948 року народження, інженер-механік, народний депутат України, проживає в 
м. Києві, член Комуністичної партії України, виборчий  округ № 186 

Сокерчак 
Вячеслав Михайлович 

1947 року народження, вчений агроном, економіст, народний депутат України, проживає в 
м. Балті Одеської області, член Комуністичної партії України, виборчий округ № 142 

Сопрун 
Сергій Іванович 

1967 року народження, інженер, президент компанії «Інвестиційні технології «Міжнародний 
бізнес», проживає в м. Києві, член Народно - демократичної партії, виборчий округ № 129 

Спіженко 
Юрій Прокопович 

1950 року народження, лікар, народний депутат України, Голова Державного комітету з 
медичної та мікробіологічної промисловості, проживає в м. Києві, безпартійний, виборчий 
округ № 67 

Станков 
Анатолій Кирилович 

1942 року народження, економіст-фінансист, фінансовий директор спільного підпри-
ємства «Ілта Київ», проживає в м. Києві, член Соціалістичної партії України, багато-
мандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Виборчого блоку Соціалі-
стичної партії України та Селянської партії України «За правду, за народ, за Україну!» 

Старинець 
Олександр Георгійович 

1970 року народження, викладач історії, консультант секретаріату Комітету Верховної Ради Укра-
їни у закордонних справах і зв’язках з СНД, проживає в м. Києві, член Комуністичної партії Укра-
їни, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Комуністичної партії Укра-
їни 

Степанов 
Михайло Володимирович 

1952 року народження, викладач історії та суспільствознавства, народний депутат України, про-
живає в м. Зимогір’ї Слов’яносербського району Луганської області, член Соціалістичної партії 
України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Виборчого блоку 
Соціалістичної партії України та Селянської партії України «За правду, за народ, за Україну!» 
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Степура 
Владислав Сергійович 

1938 року народження, інженер-механік, головний редактор телебачення Херсонської обла-
сної державної телерадіокомпанії, проживає в м. Херсоні, безпартійний, багатомандатний 
загальнодержавний виборчий округ, обраний від Комуністичної партії України 

Стецьків 
Тарас Степанович 

1964 року народження, викладач історії та права, народний депутат України, проживає в 
м. Києві, член Народно-демократичної партії, багатомандатний загальнодержавний вибор-
чий округ, обраний від Народно-демократичної партії 

Стецько 
Ярослава Йосипівна 

1920 року народження, політолог, народний депутат України, Голова Конгресу Українських 
Націоналістів, проживає в м. Львові, виборчий округ  № 89 

Стоженко 
Володимир Якович 

1942 року народження, інженер, заступник директора видавництва «Харків», проживає в 
м. Харкові, член Прогресивної соціалістичної партії України, багатомандатний загальнодер-
жавний виборчий округ, обраний від Прогресивної соціалістичної партії України 

Стоян 
Олександр Миколайович 

1943 року народження, викладач історії, народний депутат України, голова Федерації про-
фесійних спілок України, проживає в м. Києві, безпартійний, виборчий округ № 18 

Стрижко 
Леонід Петрович 

1948 року народження, радіофізик, старший науковий співробітник Харківського радіоаст-
рономічного інституту Національної Академії наук України, проживає в м. Харкові, член 
Комуністичної партії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обра-
ний від Комуністичної партії України 

Строгов 
Анатолій Никандрович 

1934 року народження, військовослужбовець, пенсіонер, проживає в м. Львові, член Комуні-
стичної партії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від 
Комуністичної партії України 

Супрун 
Людмила Павлівна 

1965 року народження, юрист-правознавець, президент асоціації «Інтерагро», проживає в 
м. Києві, безпартійна, виборчий округ № 100 

Суркіс 
Григорій Михайлович 

1949 року народження, інженер-механік, президент акціонерного товариства «Футбольний 
клуб «Динамо-Київ», проживає в м. Києві, член Соціал - демократичної партії України 
(об’єднаної), виборчий округ № 71 

Суслов 
Віктор Іванович 

1955 року народження, економіст, народний депутат України, Міністр економіки України, прожи-
ває в м. Києві, безпартійний, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від 
Виборчого блоку Соціалістичної партії України та Селянської партії України «За правду, за народ, 
за Україну!» 

Сушкевич 
Валерій Михайлович 

1954 року народження, математик, президент Національного комітету спорту інвалідів 
України, проживає в м. Дніпропетровську, член Всеукраїнського об’єднання «Громада», 
багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Всеукраїнського 
об’єднання «Громада» 

Табачник 
Дмитро Володимирович 

1963 року народження, викладач історії та суспільствознавства, радник Президента України, 
професор кафедри політології Української Академії державного управління при Президен-
тові України, проживає в м. Києві, безпартійний, виборчий округ № 91 

Танасов 
Сергій Іванович 

1955 року народження, технік-технолог, заступник генерального директора закритого акціо-
нерного товариства «Подільський цемент» , проживає в м. Кам’янець-Подільському Хмель-
ницької області, член Комуністичної партії України, виборчий округ № 192 

Танюк 
Леонід (Лесь) Степанович 

1938 року народження, режисер драми і кіно, народний депутат України, проживає в 
м. Києві, член Народного Руху України, виборчий округ № 166 

Тарасюк 
Ігор Григорович 

1967 року народження, інженер-електрик, начальник управління матеріально-технічних та 
енергетичних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації, проживає в 
м. Хмельницькому, член Народного Руху України, багатомандатний загальнодержавний 
виборчий округ, обраний від Народного Руху України 

Терентюк 
Олександр Миколайович 

1957 року народження, викладач, генеральний директор творчо-виробничого центру «Оле-
ся», проживає в м. Житомирі, член Народно-демократичної партії, багатомандатний загаль-
нодержавний виборчий округ, обраний від Народно-демократичної партії. Склав повнова-
ження за власною заявою. 

Терещук 
Василь Васильович 

1957 року народження, філософ, викладач філософії, народний депутат України, проживає в 
м. Маріуполі Донецької області, член Комуністичної партії України, багатомандатний зага-
льнодержавний виборчий округ, обраний від Комуністичної партії України 

Терьохін 
Сергій Анатолійович 

1963 року народження, економіст-міжнародник, народний депутат України, проживає в 
м. Києві, член Партії «Реформи і порядок», виборчий округ № 214 

Тимошенко 
Юлія Володимирівна 

1960 року народження, економіст, народний депутат України, проживає в 
м. Дніпропетровську, член Всеукраїнського об’єднання «Громада», виборчий округ № 99 

Тихонов 
Сергій Андріанович 

1961 року народження, економіст, генеральний директор закритого акціонерного товариства 
інвестиційно-фінансової компанії «Авіста», проживає в м. Києві, безпартійний, багатоман-
датний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Прогресивної соціалістичної партії 
України 
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РОЗДІЛ 16. СКЛАД ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ЧОТИРНАДЦЯТОГО СКЛИКАННЯ 

Тищенко 
Павло Васильович 

1951 року народження, інженер-механік, начальник цеху Харківського державного приладо-
будівного заводу ім. Т. Г. Шевченка, проживає в смт Високому Харківського району Харків-
ської області, член Комуністичної партії України, багатомандатний загальнодержавний ви-
борчий округ, обраний від Комуністичної партії України 

Тіщенко 
Олександр Васильович 

1950 року народження, інженер-механік, заступник начальника цеху Харківського держав-
ного машинобудівного заводу ФЕД, проживає в м. Харкові, член Комуністичної партії Укра-
їни, виборчий округ № 174 

Ткаленко 
Іван Іванович 

1955 року народження, інженер-будівельник, голова правління відкритого акціонерного 
товариства «Міськбуд», проживає в м. Білій Церкві Київської області, безпартійний, вибор-
чий округ № 90 

Ткаченко 
Олександр Миколайович 

1939 року народження, вчений агроном, Перший заступник Голови Верховної Ради України 
13 скликання, проживає в м. Києві, член Селянської партії України, виборчий округ № 195 

Ткачук 
Василь Михайлович 

1933 року народження, інженер, голова правління агрофірми «Прут», проживає в 
с. Підгайчиках Коломийського району Івано-Франківської області, безпартійний, виборчий 
округ № 86 

Ткачук 
Віктор Артурович 

1965 року народження, інженер, помічник Глави Адміністрації Президента, проживає в 
м. Києві, член Партії Зелених України, багатомандатний загальнодержавний виборчий 
округ, обраний від Партії Зелених України 

Толочко 
Петро Петрович 

1938 року народження, викладач історії, археолог, віце-президент Національної Академії 
наук України, проживає в м. Києві, член Всеукраїнського об’єднання «Громада», багатоман-
датний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Всеукраїнського об’єднання «Гро-
мада» 

Тропін 
Володимир Ілліч 

1950 року народження, викладач соціології та політології, доцент Сумського державного 
університету, проживає в м. Сумах, член Комуністичної партії України, виборчий округ  
№ 157 

Трофименко 
Лариса Сергіївна 

1950 року народження, філолог, вчений агроном, голова Криворізької районної ради Дніп-
ропетровської області, проживає в с. Вільному Криворізького району Дніпропетровської 
області, член Всеукраїнського об’єднання «Громада», виборчий округ № 37 

Турчинов 
Олександр Валентинович 

1964 року народження, інженер-металург, генеральний директор акціонерного товариства «Ін-
ститут економічних реформ», проживає в м. Києві, член Всеукраїнського об’єднання «Грома-
да», багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Всеукраїнського 
об’єднання «Громада» 

Туш 
Михайло Никифорович 

1943 року народження, економіст, голова правління колективного сільськогосподарського 
підприємства «Комінтерн», проживає в с. Ковчині Куликівського району Чернігівської об-
ласті, член Комуністичної партії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий 
округ, обраний від Комуністичної партії України 

Тягнибок 
Олег Ярославович 

1968 року народження, лікар, уповноважений з питань організаційної роботи Соціал-
національної партії України, проживає в м. Львові, член Соціал-національної партії України, 
виборчий округ № 119 

Удовенко 
Геннадій Йосипович 

1931 року народження, історик-міжнародник, Міністр закордонних справ України, прожи-
ває в м. Києві, безпартійний, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний 
від Народного Руху України 

Устенко 
Петро Іванович 

1960 року народження, інженер-механік, голова спостережної ради відкритого  акціонерного 
товариства «Чернігівський міськмолокозавод», проживає в м. Києві, безпартійний, вибор-
чий округ № 207 

Федоренко 
Любов Петрівна 

1949 року народження, гірничий інженер-економіст, старший експерт управління зовніш-
ньоекономічних зв’язків спільного підприємства «Експо-Донбас», проживає в м. Донецьку, 
член Комуністичної партії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, 
обрана від Комуністичної партії України 

Федорин 
Ярослав Володимирович 

1955 року народження, інженер-геолог, народний депутат України, проживає в м. Києві, 
член Народного Руху України, багатомандатний загальнодержавний  виборчий округ, обра-
ний від Народного Руху України 

Фіалковський 
Володимир Олександрович 

1965 року народження, радіофізик, директор товариства з обмеженою відповідальністю 
«ТОП-Сервіс», проживає в м. Києві, безпартійний, виборчий округ № 187 

Філенко 
Володимир Пилипович 

1955 року народження, викладач, заступник Голови Народно-демократичної партії України, 
проживає в м. Києві, член Народно-демократичної партії, багатомандатний загальнодержавний 
виборчий округ, обраний від Народно-демократичної партії 

Філіпчук 
Георгій Георгійович 

1950 року народження, викладач історії та суспільствознавства, народний депутат України, голова 
Чернівецької обласної державної адміністрації, проживає в м. Чернівцях, член Народного Руху Укра-
їни, виборчий округ № 203 

Франчук 
Анатолій Романович 

1935 року народження, економіст, радіоінженер, народний депутат України, Голова Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим, проживає в м. Сімферополі, безпартійний, вибор-
чий округ № 10 
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Франчук 
Ігор Анатолійович 

1968 року народження, інженер , народний депутат України, проживає в м. Сімферополі, 
член Народно - демократичної партії, виборчий округ № 7 

Фурдичко 
Орест Іванович 

1952 року народження, інженер , голова Львівської обласної ради, проживає в м. Львові, 
член Аграрної партії України, виборчий округ № 125 

Хара 
Василь Георгійович 

1947 року народження, методист культурно-освітньої роботи, голова Донецької обласної ради 
профспілок, проживає в м. Донецьку, безпартійний, багатомандатний загальнодержавний ви-
борчий округ, обраний від Комуністичної партії України 

Хмельницький 
Василь Іванович 

1966 року народження, електрозварювальник, начальник інформаційно-аналітичного відді-
лу товариства з обмеженою відповідальністю «Реал-груп», проживає в м. Ватутіно Черкась-
кої області, член Партії Зелених України, багатомандатний загальнодержавний виборчий 
округ, обраний від Партії Зелених України 

Хмельовий 
Анатолій Петрович 

1952 року народження, інженер-механік, народний депутат України, проживає в м. Києві, 
член Комуністичної партії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, 
обраний від Комуністичної партії України 

Хорошковський 
Валерій Іванович 

1969 року народження, юрист, помічник Прем’єр-міністра України, проживає в м. Києві, 
член Народно-демократичної партії, виборчий округ № 9 

Хунов 
Анатолій Ісмаїлович 

1940 року народження, інженер-механік, народний депутат України, проживає в 
м. Красному Лимані Донецької області, член Комуністичної партії України, багатомандат-
ний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Комуністичної  партії України 

Цехмістренко 
Віталій Григорович 

1965 року народження, економіст-організатор сільськогосподарського виробництва, генера-
льний директор виробничо-фінансової компанії «Райз», проживає в м. Рівному, безпартій-
ний, виборчий округ № 154 

Цибенко 
Петро Степанович 

1949 року народження, вчитель історії та суспільствознавства, народний депутат України, 
проживає в м. Свердловську Луганської області, член Комуністичної партії України, вибор-
чий округ № 110 

Цушко 
Василь Петрович 

1963 року народження, економіст, народний депутат України, проживає в с. Надрічному 
Тарутинського району Одеської області, член Селянської партії України, виборчий округ № 
140 

Чаговець 
Василь Миколайович 

1948 року народження, інженер-електрик, начальник Краснокутського нафтогазопромислу 
державного підприємства «Харківтрансгаз» акціонерного товариства «Укргазпром», прожи-
ває в смт Краснокутську Харківської області, безпартійний, виборчий округ № 180 

Чайка 
Віктор Володимирович 

1962 року народження, журналіст, президент закритого акціонерного товариства «Видавни-
цтво «Київські Відомості», проживає в м. Києві, безпартійний, багатомандатний загальноде-
ржавний виборчий округ, обраний від Народного Руху України 

Чародєєв 
Олександр Васильович 

1955 року народження, гірничий інженер, юрист, тимчасово не працює, проживає в м. Києві, 
безпартійний, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Прогресив-
ної соціалістичної партії України 

Чекалін 
Володимир Миколайович 

1948 року народження, інженер-механік, заступник генерального конструктора Державного кон-
структорського бюро «Південне», проживає в м. Дніпропетровську, член Комуністичної партії  
України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Комуністичної партії 
України 

Червоній 
Василь Михайлович 

1958 року народження, інженер-механік, народний депутат України, проживає в м. Києві, 
член Народного Руху України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обра-
ний від Народного Руху України 

Черенков 
Олександр Павлович 

1954 року народження, інженер-механік, народний депутат України, проживає в 
с. Михайлюках Новоайдарського району Луганської області, член Комуністичної партії 
України, виборчий округ № 112 

Череп 
Валерій Іванович 

1940 року народження, інженер-будівельник, народний депутат України, Міністр транспор-
ту України, проживає в м. Києві, безпартійний, виборчий округ № 158 

Черненко 
Віталій Григорович 

1945 року народження, лікар-анестезіолог, головний лікар Горлівської міської лікарні №2, про-
живає в м. Горлівці Донецької області, безпартійний, виборчий округ № 48 

Чернічко 
Олександр Михайлович 

1948 року народження, технік-механік, механік цеху відкритого акціонерного товариства 
«Північний гірничозбагачувальний комбінат», проживає в м. Кривому Розі Дніпропетров-
ської області, член Комуністичної партії України, виборчий округ № 34 

Черновецький 
Леонід Михайлович 

1951 року народження, юрист, народний депутат України, проживає в м. Києві, безпартій-
ний, виборчий округ № 219 

Черняк 
Володимир Кирилович 

1941 року народження, економіст, голова економічної ради Народного Руху України, про-
живає в м. Києві, член Народного Руху України, виборчий округ № 153 

Чивюк 
Микола Васильович 

1964 року народження, вчитель історії та суспільствознавства, народний депутат України, про-
живає в м. Києві, член Комуністичної партії України, багатомандатний загальнодержавний 
виборчий округ, обраний від Комуністичної партії України 
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РОЗДІЛ 16. СКЛАД ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ЧОТИРНАДЦЯТОГО СКЛИКАННЯ 

Чиж 
Іван Сергійович 

1952 року народження, журналіст, політолог, народний депутат України, проживає в 
м. Києві, член Соціалістичної партії України, виборчий округ № 190 

Чичканов 
Сергій Владленович 

1952 року народження, інженер-механік, директор Фонду гуманітарних проблем «Донбас», проживає 
в м. Донецьку, член Комуністичної партії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий 
округ, обраний від Комуністичної партії України 

Чичков 
Валерій Михайлович 

1949 року народження, інженер-металург, інженер-економіст, головний контролер-ревізор Конт-
рольно-ревізійного управління в Запорізькій області, проживає в м. Бердянську Запорізької обла-
сті, член Комуністичної партії України, багатоман-датний загальнодержавний виборчий округ, 
обраний від Комуністичної партії України 

Чікал 
Адам Васильович 

1947 року народження, військовослужбовець, народний депутат України, проживає в 
м. Києві, безпартійний, виборчий округ № 191 

Чобіт 
Дмитро Васильович 

1952 року народження, викладач історії та суспільствознавства України, народний депу-
тат України, проживає в м. Бродах Львівської області, член Народного Руху України, 
багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Народного Руху Укра-
їни 

Чорновіл 
Вячеслав Максимович 

1938 року народження, журналіст, народний депутат України, Голова Народного Руху Укра-
їни, проживає в м. Києві, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від 
Народного Руху України 

Чорноволенко 
Олександр Віленович 

1955 року народження, економіст, математик, начальник валютно-експертного управління Ки-
ївської міської державної адміністрації, голова Центральної контрольно-ревізійної комісії Народ-
ного Руху України, проживає в м. Києві, член Народного Руху України, багатомандатний зага-
льнодержавний виборчий округ, обраний від Народного Руху України 

Чубаров 
Рефат Абдурахманович 

1957 року народження, історик-архівіст, заступник голови Верховної Ради Автономної Рес-
публіки Крим, проживає в м. Сімферополі, безпартійний, виборчий округ № 8 

Чубатенко 
Олександр Миколайович 

1960 року народження, інженер-електрик, голова правління Київської економічно-
політичної фундації, проживає в м. Києві, безпартійний, виборчий округ № 216 

Чукмасов 
Сергій Олександрович 

1955 року народження, інженер-металург, народний депутат України, проживає в м. Києві, 
безпартійний, виборчий округ № 24 

Шаров 
Ігор Федорович 

1961 року народження, вчитель історії, економіст, заступник Міністра Кабінету Міністрів 
України, проживає в м. Києві, безпартійний, багатомандатний загальнодержавний виборчий 
округ, обраний від Народно - демократичної партії 

Шевченко 
Віталій Федорович 

1954 року народження, вчитель української мови та літератури, журналіст, народний депу-
тат України, проживає в м. Фастові Київської області, член Народного Руху України, бага-
томандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Народного Руху України 

Шевчук 
Олег Борисович 

1968 року народження, радіофізик, заступник генерального директора по роботі із спожива-
чами та маркетингу Українського об’єднання електрозв’язку «Укртелеком», проживає в 
м. Києві, член Партії Зелених України, багатомандатний загальнодержавний виборчий 
округ, обраний від Партії Зелених України 

Шевчук 
Сергій Володимирович 

1955 року народження, лікар, заступник голови Волинської обласної державної адміністра-
ції, проживає в м. Луцьку, член Народно-демократичної партії, виборчий округ № 23 

Шепа 
Василь Васильович 

1931 року народження, радник Президента України з аграрних питань, проживає в м. Києві, 
член Народного Руху України, багатомандатний загальнодержавний  виборчий округ, обра-
ний від Народного Руху України 

Шеховцов 
Олексій Дмитрович 

1957 року народження, юрист, інженер-математик, народний депутат України, проживає в 
м. Києві, безпартійний, виборчий округ № 52 

Шишкін 
Віктор Іванович 

1952 року народження, юрист, народний депутат України, проживає в м. Києві, безпартій-
ний, виборчий округ № 133 

Шмаров 
Валерій Миколайович 

1945 року народження, економіст, президент асоціації державних підприємств авіаційної 
промисловості «Укравіапром», проживає в м. Києві, безпартійний,  виборчий округ № 173 

Шмідт 
Роман Михайлович 

1951 року народження, зоотехнік, заступник голови Львівської обласної державної адмініст-
рації, проживає в м. Львові, член Народного Руху України, виборчий округ № 115 

Шпак 
Олександр Григорович 

1952 року народження, інженер-економіст, генеральний директор Українського об’єднання 
«Укрнафтопродукт», проживає в м. Києві, безпартійний, виборчий округ № 14 

Шпиг 
Федір Іванович 

1956 року народження, економіст, голова правління акціонерного поштово-пенсійного банку 
«Аваль», проживає в м. Києві, безпартійний, виборчий округ № 210 

Шпігало 
Володимир Єрофійович 

1933 року народження, педагог-викладач, голова президії Всеукраїнської ради Українського 
товариства мисливців та рибалок, проживає в м. Києві, член Селянської партії України, бага-
томандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Виборчого блоку Соціалістичної 
партії України та Селянської партії України  «За правду, за народ, за Україну!» 
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Штепа 
Валерій Дмитрович 

1946 року народження, військовий інженер з радіотехніки, редактор газети «Комуніст Крив-
басу», проживає в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, член Комуністичної партії 
України, виборчий округ № 31 

Штепа 
Наталія Петрівна 

1951 року народження, вчитель історії та суспільствознавства, народний депутат України, 
проживає в м. Києві, член Комуністичної партії України, багатомандатний загальнодержав-
ний виборчий округ, обрана від Комуністичної партії України 

Шуфрич 
Нестор Іванович 

1966 року народження, історик, президент спільного підприємства «Вест-Контрейд», проживає в 
м. Ужгороді, член Соціал-демократичної партії України (об’єднаної), виборчий округ № 70 

Шушкевич 
Володимир Григорович 

1965 року народження, інженер-механік, координатор духовної ради Всеукраїнського 
об’єднання «Громада», проживає в м. Донецьку, член Всеукраїнського об’єднання «Грома-
да», багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  обраний від Всеукраїнського 
об’єднання «Громада» 

Щербань 
Володимир Петрович 

1950 року народження, економіст, народний депутат України, Голова Ліберальної партії 
України, проживає в с. Спартак Ясинуватського району Донецької області, виборчий округ № 
41 

Юхимець 
Ольга Федорівна 

1948 року народження, вчитель історії та суспільствознавства, вчитель Золотоніської загально-
освітньої школи №6, проживає в м. Золотоноша Черкаської області, член  Комуністичної партії 
України, виборчий округ № 196 

Юхновський 
Ігор Рафаїлович 

1925 року народження, фізик, народний депутат України, проживає в м. Львові, член На-
родного Руху України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від 
Народного Руху України 

Юхновський 
Олег Іванович 

1962 року народження, інженер-механік, голова правління сільськогосподарського акціо-
нерного товариства «Самгородоцьке», проживає в смт Самгородок Козятинського району 
Вінницької області, безпартійний, виборчий округ № 13 

Юшко 
Ігор Олегович 

1961 року народження, інженер-металург, організатор промислового виробництва, голова 
правління Першого Українського міжнародного банку, проживає в м. Донецьку, член Партії 
Регіонального відродження України, виборчий округ № 42 

Ющик 
Олексій Іванович 

1947 року народження, юрист, радник Голови Верховної Ради України, проживає в м. Києві, член 
Соціалістичної партії України, багатомандатний загальнодержавний  виборчий округ, обраний від 
Виборчого блоку Соціалістичної партії України та Селянської партії України «За правду, за народ, за 
Україну!» 

Яковенко 
Леонід Олександрович 

1946 року народження, вчений агроном, генеральний директор Сумського обласного міжгосподар-
ського виробничого об`єднання «Агрокомбікорм», проживає в м. Сумах, член Комуністичної пар-
тії України, багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, обраний від Комуністичної 
партії України 

Яковенко 
Олександр Миколайович 

1952 року народження, вчитель історії та суспільствознавства, економіст, народний депутат 
України, проживає в м. Києві, член Комуністичної партії України, виборчий округ № 50 

Янковський 
Микола Андрійович 

1944 року народження, інженер-хімік-технолог, президент концерну «Стирол», проживає в 
м. Горлівці Донецької області, безпартійний, виборчий округ № 47 

Яценко 
Володимир Михайлович 

1951 року народження, інженер-механік , народний депутат України, проживає в м. Києві, 
член Комуністичної партії України, виборчий округ № 66 
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З перших кроків діяльності Центральна виборча комісія приділяла постійну увагу утворенню та 
функціонуванню юридичної служби. Це спричинялося не тільки покладеними на Комісію повнова-
женнями щодо здійснення на всій території України контролю за виконанням виборчого законодав-
ства і забезпечення його всебічного і повного застосування, але і цілком природним намаганням  
Комісії забезпечити захист і реалізацію виборчих прав громадян та законність виборів в цілому і на 
кожному етапі зокрема. 

З початку виборчого процесу юридична служба складалася з 2-х окремих відділів: юридичного та 
відділу прийому громадян і роботи зі зверненнями. У подальшому було створено юридичне управ-
ління у складі відділу контролю за дотриманням виборчого законодавства і представництва в судах, 
відділу правової експертизи проектів документів з сектором обліку та систематизації нормативних 
актів і спеціальної літератури та відділу роботи зі зверненнями та прийому громадян. 

Завдяки допомозі з боку Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 
України, які відрядили до Центральної виборчої комісії своїх досвідчених фахівців із державної 
служби, а також зусиллям усіх членів Комісії, серед яких 9 досвідчених юристів-практиків і вчених, 
рівень правової діяльності Центрвиборчкому отримав позитивну оцінку з боку як української, так і 
міжнародної громадськості та державних органів і організацій.  

Про достатньо високий рівень правового забезпечення виборів свідчать не лише остаточні ре-
зультати і оцінка у засобах масової інформації стосовно їх проведення, але і сувора та ретельна су-
дова перевірка багатьох рішень Центральної та окружних виборчих комісій. Абсолютна більшість 
рішень окружних виборчих комісій і практично всі, за винятком двох, рішення Центрвиборчкому, 
що перевірялися судами, в т. ч. і Верховним Судом України, визнані законними. 

На початковому етапі виборчої кампанії більшість звернень до Центральної виборчої комісії сто-
сувалися роз’яснення нещодавно прийнятого Закону України «Про вибори народних депутатів 
України». Тому, окрім відповідей авторам звернень, були підготовлені і направлені на місця розгор-
нуті методичні рекомендації щодо застосування виборчого Закону, де у вигляді запитань і відпові-
дей були дані роз’яснення багатьох його положень. 

Великі проблеми в діяльності Комісії виникали у зв’язку з недосконалістю Закону «Про вибори 
народних депутатів України». Окремі його положення були сформульовані так, що прийняття будь-
якого рішення в будь-якому випадку тягнуло порушення Закону. 

Так, вимоги частини 4 статті 7 Закону про неприпустимість відхилення кількості виборців від 
середньої по Україні кількості виборців у виборчому окрузі більш як на 10 відсотків породжували 
складну ситуацію. Наприклад, у м. Севастополі утворення 2-х виборчих округів тягнуло порушення 
10-відсоткової межі в більший бік, а при утворенні 3-х округів порушувалась нижча межа визначеної 
кількості виборців. 

Внесення до виборчого бюлетеня по багатомандатному виборчому округу відомостей, переліче-
них у першій редакції частини 3 статті 39 Закону, змушувало друкувати бюлетень довжиною 294 
сантиметри. 

Виникали серйозні проблеми із застосуванням частини 1 статті 27 Закону, яка містила обмежен-
ня щодо діяльності кандидатів у депутати. Тобто особа, що зареєстрована кандидатом у депутати, 
зобов’язувалась звільнитися на період виборчої кампанії від виконання виробничих або службових 
обов’язків із наданням неоплачуваної відпустки. 

Виконати вимоги Закону в такій ситуації практично було неможливо, а порушити їх означало 
свідомо очікувати визнання виборів недійсними. Тому Центральна виборча комісія вимушена була 
негайно звертатися до суб’єктів права законодавчої ініціативи з пропозиціями щодо удосконалення і 
роз’яснення законодавства. Як наслідок, 17 положень першої редакції Закону «Про вибори народ-
них депутатів України» були змінені і доповнені. 

Крім того, Конституційний Суд України розглянув два конституційні подання Центральної  
виборчої комісії одночасно з поданням групи народних депутатів про неконституційність Закону 

РОЗДІЛ 17 
ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ВИБОРЧИХ ПРАВ. 

ПРАКТИКА І ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ 
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«Про вибори народних депутатів України» в цілому і 26 лютого 1998 року визнав неконституційни-
ми 22 положення Закону з понад 350. 

Все це дозволило зняти багато проблем, хоча мало місце неоднозначне розуміння судами при ро-
згляді скарг за результатами виборів положень Закону України «Про вибори народних депутатів 
України», які Конституційний Суд України визнав неконституційними. 

Характер скарг і звернень до Центральної виборчої комісії змінювався в залежності від стадій 
виборчого процесу. 

На перших етапах, наприклад, з Києва і Одеси надійшли звернення щодо визначення меж і кіль-
кості виборчих округів. Ці скарги залишені без задоволення як Центрвиборчкомом, так і судами. 

Під час формування окружних, а потім і дільничних виборчих комісій надійшло досить багато 
скарг на спроби обмежити уведення до складу комісій представників тих чи інших партій, виборчих 
блоків партій. 

Невизначеність у Законі механізму висування кандидатів у депутати зборами громадян і трудо-
вими колективами викликала багато скарг, оскільки пропозиції про самовисування осіб, стосовно 
висування яких були рішення колективів громадян, приймались іноді як образа.  

З наближенням дня голосування більше скарг стало надходити з приводу порушень, на погляд 
скаржників, окремими кандидатами в депутати, їх довіреними особами, уповноваженими особами 
політичних партій, виборчих блоків партій порядку ведення передвиборної агітації та інших поло-
жень Закону з проханням зняти того чи іншого кандидата з балотування. Центральній виборчій ко-
місії доводилося роз’яснювати, що примусове вибуття кандидата в депутати з балотування можливе 
лише на підставі рішення суду. 

При розгляді скарг і заяв Центральна виборча комісія міцно стояла на позиціях неприпустимості 
будь-якого звуження прав виборців і кандидатів у народні депутати. 

Але у випадках порушення Закону Комісія принципово реагувала на ці правопорушення. Так, за 
заявою Центральної виборчої комісії Верховний Суд України 27 березня 1998 року визнав незаконною 
реєстрацію кандидата у народні депутати у виборчому окрузі № 70 (м. Ужгород) Ратушняка С. М., і він 
був знятий з балотування. 

18 грудня 1997 року Комісія відмовила також у реєстрації списків кандидатів у депутати від 
Партії національного врятування України, а також від партії “Жінки України”. Ці партії в останній 
день визначеного Законом строку подали до Центральної виборчої комісії для реєстрації їх списків 
кандидатів у депутати документи, які не відповідали Конституції України і Закону України «Про 
вибори народних депутатів України».  

Всього за станом на 29 березня 1998 року до юридичної служби Центральної виборчої комісії на-
дійшло понад 1 тис. звернень, в т.ч. 360 від кандидатів у народні депутати, їх довірених осіб, пред-
ставників політичних партій і виборчих блоків партій.  

За результатами виборів до Центральної виборчої комісії звернулось 197 колишніх кандидатів у депу-
тати і дві політичні партії (Аграрна партія та партія Громадський конгрес України). За наслідками розг-
ляду скарг Комісія прийняла 99 постанов. У судах розглядалося близько 90 справ, за якими оскаржува-
лись рішення виборчих комісій стосовно результатів виборів і реєстрації обраних народних депутатів, в 
тому числі 46 справ стосовно постанов Центральної виборчої комісії (див. Таблиці  1,  2). 

У трьох випадках (виборчі округи № 82 – Запорізька область, № 129 – Миколаївська область і № 208 
– Чернігівська область) суди скасували відповідні рішення окружних виборчих комісій про визнан-
ня обраним народного депутата. У цих округах на підставі судових рішень були призначені і прове-
дені повторні вибори. 

У трьох інших випадках рішення окружних виборчих комісій про визнання народного депутата 
обраним були скасовані постановами Центральної виборчої комісії. В подальшому Верховний Суд 
України відмінив одну з таких постанов Центрвиборчкому, а у виборчих округах № 58 (Донецька об-
ласть) та № 221 (м.Київ) були призначені і проведені повторні вибори.  

Центральною виборчою комісією були зареєстровані і склали присягу народного депутата Богатирен-
ко А. А., Бабич В. Г., Бродський М. Ю., Головатий С. П., Кондратевський С. М., Косаківський Л. Г., Косів 
М. В., Нечипорук В. П., Салигін В. В., Єськов В. А. (всього 10 осіб), постанови про реєстрацію яких були в 
подальшому скасовані судовими рішеннями. В свою чергу всі ці судові рішення були скасовані Верхов-
ним Судом, але за станом на 20 грудня 1998 року не було ще прийнято остаточне судове рішення стосов-
но обрання народними депутатами Головатого С. П. і Нечипорука В. П. Щодо всіх інших осіб рішення 
виборчих комісій про їх обрання і реєстрацію суди при повторному розгляді справ залишили в силі. 
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Практичне застосування під час виборів Законів України «Про Центральну виборчу комісію», 
«Про вибори народних депутатів України» і «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, се-
лищних, міських голів» наполегливо потребують удосконалення виборчого законодавства.  

У Законі «Про Центральну виборчу комісію» та інших виборчих законах повноваження Комісії, 
викладені окремо стосовно виборів Президента України, народних депутатів, депутатів місцевих 
рад, сільських, селищних, міських голів, та проведення референдумів. Загальні ж повноваження 
Центральної виборчої комісії щодо виборчої системи України визначені неповно. 

Доцільно, щоб Центральна виборча комісія очолювала систему виборчих комісій, до складу яких 
повинні входити постійно діючі окружні (територіальні) виборчі комісії в Автономній Республіці 
Крим, областях, містах Києві та Севастополі по виборах Президента України, народних депутатів 
України, проведенню всеукраїнського референдуму, а також здійсненню ними організаційно-
методичного забезпечення виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних та міських голів. 

При збереженні демократичних принципів утворення і діяльності виборчих комісій Центральна 
виборча комісія повинна мати реальні повноваження щодо здійснення контролю за дотриманням ними 
виборчого законодавства. Комісія повинна мати такі важелі, які дозволяли б оперативно скасовувати 
або призупиняти незаконні рішення будь-якої виборчої комісії, а в разі необхідності – сама приймати 
рішення, впливати в межах, передбачених Законом, на формування складу виборчих комісій. 

У чинному виборчому законодавстві надзвичайно багато істотних колізій. Наприклад, у частині 4 
статті 14 Закону України «Про вибори народних депутатів України» йдеться про те, що засідання ви-
борчої комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу і що рішення прий-
маються більшістю голосів осіб, які входять до складу комісії, присутніх на її засіданні, а частина 4 
статті 10 та частина 2 статті 11 Закону «Про Центральну виборчу комісію» передбачають, що її засі-
дання є правомочним за наявності не менш як двох третин її складу, визначеного Законом, а рішення 
приймаються більшістю голосів її персонального складу. Подібні неузгодженості непоодинокі. 

У різних виборчих законах застосовується різна термінологія та не зовсім обгрунтовано визна-
чаються різні строки щодо виборчого процесу, оскарження рішень тощо. 

Наприклад, у частині 6 статті 43 Закону України «Про вибори народних депутатів України» сказа-
но, що рішення окружної виборчої комісії про визнання народного депутата обраним може бути оска-
ржено у тижневий термін, у частині 8 цієї ж статті йдеться про те, що рішення окружної виборчої комі-
сії про визнання виборів недійсними може бути оскаржено у тижневий строк. У частині 1 статті 15 цьо-
го ж Закону вказано, що рішення, дії або бездіяльність виборчих комісій, їх посадових та службових 
осіб можуть бути оскаржені до виборчої комісії вищого рівня без визначення строку оскарження або 
оскаржені до суду протягом 10 днів після прийняття рішення вчинення дії або бездіяльності. 

Такі розбіжності у строках оскарження істотно заважали і заважають правильному застосуванню Закону. 
Уніфікація повинна бути поширена і на Цивільно-процесуальний кодекс України. Відповідно до цьо-

го Кодексу скарги на неправильності в списках виборців суди розглядають у порядку, визначеному гла-
вою 30; скарги на рішення і дії територіальної, окружної (територіальної) виборчої комісії по виборах де-
путатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів розглядаються в іншому порядку (глава 30-А); 
скарги на рішення і дії Центральної виборчої комісії та окружних виборчих комісій по виборах Президен-
та України – в третьому порядку; заяви про скасування рішення окружної виборчої комісії про реєстра-
цію кандидата в народні депутати України – в четвертому порядку, а скарги на рішення і дії Центральної 
виборчої комісії про визнання виборів недійсними (і тільки) – аж у п’ятому порядку. Звертає на себе ува-
гу те, що Цивільно-процесуальний кодекс на відміну від Закону України «Про вибори народних депута-
тів України» взагалі не передбачає розгляд будь-яких скарг на рішення, дії або бездіяльність Центральної 
виборчої комісії, крім скарг щодо визнання виборів недійсними. Тому судам доводилося застосовувати 
аналогію Закону, а окремі з них помилково розглядали скарги на рішення, дії або бездіяльність Центра-
льної виборчої комісії в порядку розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державних органів, юри-
дичних та службових осіб у сфері управлінської діяльності. Це є недопустимим тому, що, по-перше, 
Центрвиборчком не відноситься до жодного суб’єкту з перелічених у частині 3 статті 248-1 ЦПК, по-
друге, саме подання скарги в такому порядку у відповідності з частиною 3 статті 248-4 зупиняє виконання 
оскарженого акта, що в силу специфіки виборчого процесу, неможливо. 

Усі ці неузгодженості Цивільно-процесуального кодексу України значно заважають розгляду в 
судах таких справ і ведуть до помилок та до судової тяганини. 

В цілому аналіз діяльності виборчих комісій під час організації і проведення виборів 29 березня 
цього року, вивчення чинних Законів України «Про Центральну виборчу комісію», «Про вибори 
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народних депутатів України», «Про вибори Президента України», «Про вибори депутатів місцевих 
рад та сільських, селищних, міських голів», «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» та Циві-
льно-процесуального кодексу України свідчать про необхідність глибокої та всебічної систематиза-
ції виборчого законодавства і його кодифікації, зокрема підготовки Виборчого кодексу України. 

 
ПЕРЕЛІК 

постанов Центральної виборчої комісії, прийнятих за наслідками розгляду скарг 
суб’єктів виборчого процесу щодо результатів виборів в одномандатних виборчих округах, 

наслідки судового оскарження цих постанов  
Таблиця 1 

№ 
п.п 

№ ви-
бор-
чого 

округу 

Номер 
і  дата 
поста- 
нови 
ЦВК 

Прізвище особи, 
стосовно заяви 

якої приймалася 
постанова ЦВК 

Чи оскар-
жувались 
рішення 

виборчих 
комісій до 

суду 

Найменування 
суду і дата 
прийняття 

рішення 

Відомості 
про наслідки 

судового 
розгляду 

Дані про 
перегляд 
рішення 

суду  
в порядку 
судового 
нагляду 

Остаточне 
судове 

рішення 

1. 2 188, 
15.04.98 

Гурепка Н. В.,  
Чумаченко В. І. 

так Печерський 
районний суд 
м.Києва, 
26.05.98 

Рішення вибор-
чих комісій 
залишені в силі 

  

2. 3 124, 
13.04.98 

Пилипенко М. В. так Печерський 
районний суд 
м.Києва, 
06.05.98 

Рішення вибор-
чих комісій 
залишені в силі 

  

3. 5 251, 
06.05.98 

Балабанова В.І. ні     

4. 6 125, 
13.04.98 

Шувайников О.І. ні     

5. 20 144, 
13.04.98 

Остапчук М.І. ні     

6. 22 143, 
13.04.98 

Харченко О.І. ні     

7. 23 162, 
14.04.98 

Кузьмич Г.В. так Печерський 
районний суд 
м.Києва, 
10.09.98 

Рішення 
виборчих комісій 
залишені в силі 

  

8. 24 219, 
17.04.98 

Катан О.І. ні     

9. 26 141, 
13.04.98 

Гнипюк І. М.,  
Перехрест В. І., 
Шибко В. Я., 
Вдовін М. М., 
Веретенніков В.О., 
Сердешний Є.І. 

ні     

10. 27 126, 
13.04.98 

Тютін В.О., 
Терентьєв М.В., 
Конєв С.І. 

ні     

11. 28 214, 
16.04.98 

Кучеренко Г.М. ні     

12. 29 127, 
13.04.98 

Левченко Н.О., 
 Сафронова С.В.,  
Мороз С.В. 

так Печерський 
районний суд 
м.Києва, 
29.04.98 

Рішення 
виборчих комісій 
залишені в силі  

  

13. 30 156, 
13.04.98 

Милославськой С.І. так Печерський 
районний суд 
м.Києва, 
23.07.98 

Рішення 
виборчих комісій 
залишені в силі 

  

14. 32 128, 
13.04.98 

Фортуна О.В. ні     

15. 34 140, 
13.04.98 

Барабаш О.Л. так Дарницький 
районний суд 
м.Києва, 
13.05.98  

Рішення 
виборчих комісій 
залишені в силі 
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№ 
п.п 

№ ви-
бор-
чого 

округу 

Номер 
і  дата 
поста- 
нови 
ЦВК 

Прізвище особи, 
стосовно заяви 

якої приймалася 
постанова ЦВК 

Чи оскар-
жувались 
рішення 

виборчих 
комісій до 

суду 

Найменування 
суду і дата 
прийняття 

рішення 

Відомості 
про наслідки 

судового 
розгляду 

Дані про 
перегляд 
рішення 

суду  
в порядку 
судового 
нагляду 

Остаточне 
судове 

рішення 

16. 39 218, 
17.04.98 

Чулаков Є.Р. так Шевченківський 
районний суд 
м.Києва 

Провадження 
по справі за ста-
ном на 20.12.98 
р. зупинено до 
закінчення розс-
лідування кримі-
нальної справи 

  

17. 41 224, 
22.04.98 

Крилов М.О. так Печерський 
районний суд 
м.Києва, 
09.06.98 

Рішення 
виборчих комісій 
залишені в силі  

  

18. 46 166, 
14.04.98 

Льовочкін С.В. ні     

19. 52 205, 
16.04.98 

Кузнецов П.С.,  
Кононенко Є.В. 

ні     

20. 53 232, 
28.04.98 

Цуканов О.В. ні     

21. 56 175, 
14.04.98 

Поживанов М.О. так Печерський 
районний суд 
м.Києва, 
06.05.98 

Рішення 
виборчих комісій 
залишені в силі 

  

22. 58 138, 
13.04.98 

Хмельовий А.П. ні     

23. 61 167, 
14.04.98 

Верескун С.П. ні     

24. 63 200, 
16.04.98 

Недригайло В.М. так Печерський 
районний суд 
м.Києва, 
27.04.98 

Рішення 
виборчих комісій 
скасовані 

Верховний 
Суд України 
скасував 
судове рі-
шення 

Печерським 
районним су-
дом м. Києва 
01.12.98 
рішення вибор-
чих комісій  
залишені в силі 

25. 70 176, 
14.04.98 

Баранчик І.І.,  
Бойчук Н.І., 
Крівцов О.П.,  
Слободянюк С.М. 

ні     

26. 74 177, 
14.04.98 

Грабар М.Ф.,  
Хмелевцов В.В. 

так Київський 
обласний суд, 
15.05.98  

Рішення 
виборчих комісій 
залишені в силі 

  

27. 75 147, 
13.04.98 

Сотников О.М. ні     

28. 76 150, 
13.04.98 

Соболєв С.В. так Печерський 
районний суд 
м.Києва, 
08.05.98 

Рішення 
виборчих комісій 
залишені в силі 

  

29. 78 153, 
13.04.98 

Анісімов Л.О.,  
Нечай В.А.,  
Розмазнін О.П. 

ні     

30. 81 149, 
13.04.98 

Бочаров Є.М.,  
Букреєва Л.І.,  
Генов С.О.,  
Жидкевич М.Г., 
 Кушнарьов А.С., 
Стеценко Т.Т.,  
Морозов В.М., 
 Смирнов В.М. 

так Печерський 
районний суд 
м.Києва, 
10.05.98 

Рішення 
виборчих комісій 
залишені в силі 

  

31. 86 132, 
13.04.98 

Пронюк Є.В. ні     
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№ 
п.п 

№ ви-
бор-
чого 

округу 

Номер 
і  дата 
поста- 
нови 
ЦВК 

Прізвище особи, 
стосовно заяви 

якої приймалася 
постанова ЦВК 

Чи оскар-
жувались 
рішення 

виборчих 
комісій до 

суду 

Найменування 
суду і дата 
прийняття 

рішення 

Відомості 
про наслідки 

судового 
розгляду 

Дані про 
перегляд 
рішення 

суду  
в порядку 
судового 
нагляду 

Остаточне 
судове 

рішення 

32. 88 131, 
13.04.98 

Боброва Л.Ю., 
 Андріїшин О.Б.,  
Семків І.Б., 
 Січко П.В. 

ні     

33. 90 130, 
13.04.98 

Голубченко Л.О., 
Плешаков А.В.,  
Рудковський Д.О. 

ні     

34. 92 154, 
13.04.98 

Сівкович В.Л. так Печерський 
районний суд 
м.Києва, 
29.04.98 

Рішення 
виборчих комісій 
залишені в силі 

  

35. 93 129, 
13.04.98 

Логвиненко С.І., 
Грисюк В.Г. 

ні     

36. 95 155, 
13.04.98 

Степаненко М.Л. ні     

37. 96 160, 
14.04.98 

Бардин Я.Б., Гар-
ницький М.П.,  
Новіков О.В., 
 Савін І.П.,  
Черніков В.О., 
 Яворівськиий В.О, 

ні     

38. 97 181, 
15.04.98 

Соломатін Ю.П. так Бориспільський 
міський суд 
Київської 
області, 
 04.05.98 

Рішення 
виборчих комісій 
залишені в силі 

  

39. 103 152, 
13.04.98 

Карачун І.Ф. так Ватутінський 
районний суд 
м.Києва, 
15.06.98 

Рішення 
виборчих комісій 
залишені в силі 

  

40. 106 171, 
14.04.98 

Уланов В.М., 
Шульга А.С.,  
Заливна Л.М. 

так Київський 
міський суд, 
29.07.98 

Рішення 
виборчих комісій 
залишені в силі 

  

41. 107 151, 
13.04.98 

Дмитренко О.І. ні     

42. 109 204, 
16.04.98 

Рижков А.І.,  
Проскурко В.І. 

так Московський 
районний суд 
м.Києва, 
25.05.98 

Рішення 
виборчих комісій 
скасовані 

Верховним 
Судом Укра-
їни 17.06.98 
судове рі-
шення ска-
соване 

Верховним 
Судом України 
17.06.98 
рішення 
виборчих 
комісій 
залишені в силі 

43. 115 197, 
16.04.98 

Мудрий Б.Я.,  
Барнацький П.С. 

ні     

44. 116 164, 
14.04.98 

Хмара С.І. так Печерський 
районний суд 
м.Києва, 
29.04.98 

Рішення 
виборчих комісій 
скасовані 

Верховним 
Судом Укра-
їни 20.05.98 
рішення суду  
скасоване 

Київським 
обласним су-
дом 17.06.98 
рішення вибор-
чих комісій 
залишені в силі 

45. 117 173, 
14.04.98 

Покровський О.С. ні     

46. 121 178, 
14.04.98 

Матолич Р.М. ні     

47. 121 273, 
15.05.98 

Матолич Р.М. ні     

48. 121 272, 
15.05.98  

Лавринович О.В. так Верховний Суд 
України, 
16.07.98 

Рішення 
виборчих комісій 
скасовані 
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№ 
п.п 

№ ви-
бор-
чого 

округу 

Номер 
і  дата 
поста- 
нови 
ЦВК 

Прізвище особи, 
стосовно заяви 

якої приймалася 
постанова ЦВК 

Чи оскар-
жувались 
рішення 

виборчих 
комісій до 

суду 

Найменування 
суду і дата 
прийняття 

рішення 

Відомості 
про наслідки 

судового 
розгляду 

Дані про 
перегляд 
рішення 

суду  
в порядку 
судового 
нагляду 

Остаточне 
судове 

рішення 

49. 123 163, 
14.04.98 

Василів М.Г. ні     

50. 124 183, 
15.04.98 

Федишак Й.А. ні     

51. 125 229, 
22.04.98 

Пукшин І.Г. так Печерський 
районний суд 
м.Києва, 
05.05.98 

Рішення 
виборчих комісій 
залишені в силі 

  

52. 126 221, 
22.04.98 

Пужак Б.І. ні     

53. 132 226 
22.04.98 

Півоваров Ю.Т. ні     

54. 135 136 174, 
14.04.98  

Козак Ю.О.,  
Лобан С.А., 
Локайчук В.Ф. 
(спільна заява по 
2-х округах) 

так Шевченківський 
районний суд 
м.Києва, 
08.05.98 

Рішення 
виборчих комісій 
залишені в силі 

  

55. 138 161, 
14.04.98 

Таушанов І.Х. так Жовтневий 
районний суд 
м.Києва, 
05.06.98 

Рішення 
виборчих комісій 
залишені в силі 

  

56. 141 212, 
16.04.98 

Калашник В.І., 
Радукан О.П., 
Лепіх Я.І. 

ні     

57. 146 168, 
14.04.98 

Про заяву Тарана 
(Терена) В.В. 

ні     

58. 151 252, 
06.05.98 

Мирошніков П.В., 
Панченко О.І. 

так Печерський 
районний суд 
м.Києва, 
28.05.98 

Рішення 
виборчих комісій 
залишені в силі 

  

59. 154 230, 
22.04.98 

Олексіюк С.С. ні     

60. 156 194, 
16.04.98 

Мулява В.С., 
Боярчук А.Ю., 
Пацьола В.І., 
Ніколайчук С.І., 
Солончук В.Ф. 

так Дарницький 
районний суд 
м.Києва, 
11.05.98 

Рішення 
виборчих комісій 
залишені в силі 

  

61. 159 148, 
13.04.98 

Лавриненко М.Ф. ні     

62. 162 189, 
15.04.98 

Кутовий А.І. ні     

63. 167 145, 
13.04.98 

Мирончук В.М., 
Поважний Є.В. 

ні     

64. 168 135, 
13.04.98 

Тарасенко В.Ф. ні     

65. 169 133, 
13.04.98 

Стрижко Л.П. ні     

66. 171 134, 
13.04.98 

Александровська А.А., 
Мусіяка В.Л. 

так Печерський 
районний суд 
м.Києва, 
28.04.98 

Рішення 
виборчих комісій 
скасовані 

Верховним 
Судом Укра-
їни 20.05.98 
судове рі-
шення ска-
соване 

Верховним 
Судом України 
20.05.98 
 рішення 
виборчих 
комісій  
залишені в силі 

67. 172 280, 
18.05.98 

Гармаш Л.І. ні     

68. 173 222, 
22.04.98 

Перепилиця О.Б. так Харківський 
районний суд 
м.Києва, 
25.05.98 

Рішення 
виборчих комісій 
залишені в силі 
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№ 
п.п 

№ ви-
бор-
чого 

округу 

Номер 
і  дата 
поста- 
нови 
ЦВК 

Прізвище особи, 
стосовно заяви 

якої приймалася 
постанова ЦВК 

Чи оскар-
жувались 
рішення 

виборчих 
комісій до 

суду 

Найменування 
суду і дата 
прийняття 

рішення 

Відомості 
про наслідки 

судового 
розгляду 

Дані про 
перегляд 
рішення 

суду  
в порядку 
судового 
нагляду 

Остаточне 
судове 

рішення 

69. 174 184, 
15.04.98 

Іоффе Г.Л.  так Печерський 
районний суд 
м.Києва, 
29.04.98 

Рішення 
виборчих комісій 
залишені в силі 

  

70. 174 231, 
28.04.98 

Іоффе Г.Л. ні     

71. 176 227, 
22.04.98 

Райковський Б.С., 
Чернишова О.Ю. 

ні     

72. 179 136, 
13.04.98 

Здоровий А.К.,  
Карасюк М.П. 

ні     

73. 179 203 
16.04.98 

Карасюк М.П. ні     

74. 180 137, 
13.04.98 

Нагорний О.Н.  
Гадяцький В.І. 

ні     

75. 181 158, 
14.04.98 

Топчеєва В.П., 
Романов Н.І. 

так Московський 
районний суд 
м.Києва, 1.05.98 

Рішення  
виборчих комісій 
залишені в силі 

  

76. 182 192, 
15.04.98 

Дворнікова Н.С., 
прокурор Херсон-
ської області 

ні     

77. 184 172, 
14.04.98 

Ткаленко О.С. ні     

78. 191 139, 
13.04.98 

Свято В.П. так Дарницький 
районний суд 
м.Києва 

Провадження по 
справі за станом 
на 20.12.98  
зупинено у 
зв’язку з хворо-
бою скаржника  

  

79. 191 146, 
13.04.98 

Сорочук А.М. ні     

80. 191 170, 
14.04.98 

Ярославський С.М. ні     

81. 197 182, 
15.04.98 

Котькало О.Б. ні     

82. 198 285, 
19.05.98 

Гетьман В.П. ні     

83. 199 264, 
11.05.98 

Кузьменко П.П. ні     

84. 200 270, 
15.05.98 

Брунь В.П. ні     

85. 205 198, 
16.04.98 

Дмитрієв Є.І. ні     

86. 206 142 
13.04.98 

Соколенко В.К. ні     

87. 206 195, 
16.04.98 

Лебединець М.Я. ні     

88. 214 180, 
15.04.98 

Тараненко А.В. так Печерський 
районний суд 
м.Києва, 1.05.98 

Рішення 
виборчих комісій 
залишені в силі 

  

89. 215 157, 
13.04.98 

Головач В.В. так Печерський 
районний суд 
м.Києва, 
11.05.98 

Рішення 
виборчих комісій 
скасовані 

Верховним 
Судом Укра-
їни судове 
рішення 
скасоване 

Київським 
обласним су-
дом 28.07.98 
рішення вибор-
чих комісій 
залишені в силі  

90. 216 193, 
16.04.98  

Лановий В.Т. ні     
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№ 
п.п 

№ ви-
бор-
чого 

округу 

Номер 
і  дата 
поста- 
нови 
ЦВК 

Прізвище особи, 
стосовно заяви 

якої приймалася 
постанова ЦВК 

Чи оскар-
жувались 
рішення 

виборчих 
комісій до 

суду 

Найменування 
суду і дата 
прийняття 

рішення 

Відомості 
про наслідки 

судового 
розгляду 

Дані про 
перегляд 
рішення 

суду  
в порядку 
судового 
нагляду 

Остаточне 
судове 

рішення 

91. 216 225, 
22.04.98 

Лановий В.Т. так Печерський 
районний суд 
м.Києва, 
08.06.98 

Рішення 
виборчих комісій 
залишені в силі  

  

92. 218 199, 
16.04.98 

Костерін В.О.,  
Лукаш В.Б. 

так Печерський 
районний суд 
м.Києва, 
05.05.98 

Рішення 
виборчих комісій 
скасовані 

Верховним 
Судом Укра-
їни  
судове  
рішення 
скасоване  

Київським 
обласним су-
дом 04.08.98 
рішення вибор-
чих комісій 
залишені в силі 

93. 220 169, 
14.04.98 

Лалак О.М., 
Кучменко О.В., 
Скрипіль М.М., 
Песоцький В.В., 
Сабуляк В.Т.,  
Кубах О.П., 
Литвинчук О.В. 

ні     

94. 221 211, 
16.04.98 

Славов М.А., 
Новик С.М. 

ні     

95. 222 165, 
14.04.98 

Цись Н.І., 
Карпенко В.О., 
Зубатенко О.Г.,  
Мащенко Ю.І. 

так Печерський 
районний суд 
м.Києва, 
24.04.98  

Рішення 
виборчих комісій 
скасовані 

Верховним 
Судом Укра-
їни 13.05.98 
судове рі-
шення ска-
соване 

За станом 
на 20.12.98  
остаточне  
судове рішення 
не прийняте 

96. 223 233, 
28.04.98 

Гончар М.В.,  
Мусієнко О.Г., 
Сергієнко О.Ф. 

так Печерський 
районний суд 
м.Києва, 
09.05.98  

Рішення 
виборчих комісій 
скасовані  

Верховним 
Судом Укра-
їни 03.06.98 
судове рі-
шення ска-
соване 

Шевчен-
ківським 
районним су-
дом м.Києва 
08.07.98 
рішення 
виборчих 
комісій 
залишені в силі 

97. 224 159, 
14.04.98 

Юрковський Л.В. ні     

 
 

ПЕРЕЛІК 
постанов Центральної виборчої комісії , прийнятих за результатами виборів 

в одномандатних виборчих округах, які були оскаржені до суду 
Таблиця 2 

№ 

п.п. 

№ 

в.о. 

Номер 
і дата 

постанови 

Прізвище скаржника 
та короткий зміст 

постанови 
Центральної виборчої 

комісії  

Найменування 
суду 

і дата прийняття 
рішення 

Відомості про 
наслідки 
судового 
розгляду 

Дані про 
перегляд 
рішення 

суду в по-
рядку су-

дового на-
гляду 

Остаточне 
судове 

рішення 

1. 58 13813.04.98  Лещинський О.О. 
Про визнання 
виборів недійсними 

Верховний суд 
України, 27.04.98  

Постанова 
залишена в силі  

  

2. 74 18515.04.98  Бедь В.В.Про реєстрацію 
осіб, обраних народними 
депутатами України  

Печерський 
районний суд 
м. Києва, 30.04.98  

Постанова 
залишена в силі  

  

3. 133 22822.04.98  Бовбалан С.І. 
Про реєстрацію осіб, 
обраних народними  
депутатами України  

Шевченківський 
районний суд 
м. Києва, 08.05.98 

Постанова 
залишена в силі  
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4. 135 18515.04.98  Кірюшенко О.М. 
Про реєстрацію осіб, 
обраних народними  
депутатами України 

Київський міський 
суд, 11.05.98  

Постанова 
залишена в силі  

  

5. 170 22808.05.98  Таранов О.В. 
Про реєстрацію осіб, 
обраних народними  
депутатами України 

Печерський район-
ний суд м. Києва, 
10.05.98  

Постанова 
залишена в силі  

  

6. 186 25908.05.98  Баграєв М.Г.Про реєст-
рацію Снігача А.П.,  
обраним народним  
депутатом України  

Печерський район-
ний суд м. Києва, 
28.05.98  

Постанова 
залишена в силі  

  

7. 194 18515.04.98  Ковальчук А.С., Русін А.А. 
Про реєстрацію осіб, 
обраних народними 
депутатами України 

Печерський район-
ний суд м. Києва, 
11.05.98  

Постанова 
скасована  

Верховним 
Судом Укра-
їни 17.06.98 
судове 
рішення 
скасоване  

Шевченків-
ський ра-
йонний суд 
м. Києва 
23.08.98 
зупинив 
проваджен-
ня у справі 
до закінчен-
ня розсліду-
вання кри-
мінальної 
справи  

8. 197 18215.04.98 Подобєдов С.М. 
Про визнання виборів 
недійсними 

Верховний Суд 
України, 08.05.98 

Постанова 
залишена в силі  

  

9. 221 21116.04.98 Оробець Ю.М. 
Про визнання виборів 
недійсними 

Верховний Суд 
України, 05.05.98 

Постанова 
залишена в силі 

  

10. 218 20216.04.98  Лукаш В.Б., 
Лага В.А., 
Легеза М.А. 
Про реєстрацію осіб, 
обраних народними  
депутатами України 

Печерський район-
ний суд м. Києва, 
05.05.98  

Постанова 
скасована  

Верховним 
Судом Укра-
їни 17.06.98 
судове  
рішення 
скасоване  

Київський 
обласний 
суд 04.08.98 
постанову 
залишив в 
силі 
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Як відомо, відповідно до статті 36 Закону України «Про вибори народних депутатів України»
фінансування роботи виборчих комісій здійснювалося за рахунок коштів Державного бюджету
України, що були передані у розпорядження Центральної виборчої комісії.

Ці кошти мали використовуватися Комісією відповідно до ухваленого нею кошторису витрат.
Такий кошторис видатків кілька разів опрацьовувався у Центральній виборчій комісії, затверджував+
ся нею і подавався до Мінфіну, Кабінету Міністрів України. Нарешті Законом України «Про Держав+
ний бюджет України на 1998 рік» сума коштів на проведення виборчої кампанії була визначена у
розмірі 248 мільйонів гривень.

Згодом Верховна Рада України прийняла постанову, якою дала доручення Кабінету Міністрів
України за рахунок коштів, передбачених на проведення виборів народних депутатів України, асигну+
вати на проведення місцевих виборів 52,7 мільйона гривень. Знову вкотре довелося змінювати кошто+
рис, приводити його у відповідність з передбаченими бюджетом сумами та відповідною постановою
Верховної Ради України, вишукувати можливості для економії коштів, скорочувати витрати.

Постановою Центральної виборчої комісії від 21 березня № 112 «Про кошторис витрат на підготовку
та проведення виборів народних депутатів України, місцевих виборів 29 березня 1998 року та порядок
використання коштів, виділених на це Державним бюджетом України на 1998 рік» (додається) було
затверджено відповідний розподіл коштів на підготовку і проведення виборів народних депутатів Украї+
ни, визначено середні норми видатків окружної та дільничної виборчих комісій, а також Центральної
виборчої комісії, яка виконувала функції окружної виборчої комісії в багатомандатному загальнодер+
жавному виборчому окрузі. Ця постанова була терміново направлена Верховній Раді Автономної Республі+
ки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським радам – у всі 27 регіонів України.

Відверто скажемо, що фінансування виборів було чи не найболючішим питанням виборчої кам+
панії. Як з точки зору кризового стану нашої економіки і відповідних наслідків цього, так і з огляду на
нагальну потребу перебудови свідомості багатьох учасників виборчого процесу, формування менталі+
тету щодо економного витрачання бюджетних коштів їх розпорядниками на місцях – головами окруж+
них виборчих комісій. Це важливо, оскільки попередній досвід ветеранів виборчих комісій не завжди
відповідав реаліям сьогодення. Ставлення окремих керівників місцевих рад до бюджетних коштів,
передбачених на виборчу кампанію, як до засобу придбання для потреб цих рад меблів, телевізорів і
оргтехніки довелося, як кажуть, «по ходу п’єси» радикально змінювати. І слід відзначити – Цент+
ральній виборчій комісії це певним чином вдалося.

В умовах гострого дефіциту коштів Державного бюджету України на 1998 рік, що були передані у
розпорядження Центральної виборчої комісії для фінансування виборчого процесу, важливе значення
мав вибір схеми фінансування виборчої кампанії.

Запроваджена схема фінансового забезпечення парламентських виборів 1998 року кардинально
відрізняється від схем, що діяли на попередніх виборах, коли кошти на виборчу кампанію перерахову+
валися Мінфіном України з Державного бюджету України на рахунки місцевих рад.

Головна відмінність діючої в 1998 році схеми фінансування виборів полягає в тому, що розпоряд+
ником коштів Державного бюджету України, переданих на фінансування роботи виборчих комісій,
була Центральна виборча комісія. Вона розподіляла їх відповідно до ухваленого нею кошторису вит+
рат, а Головне управління Державного казначейства Мінфіну України через обласні казначейства пе+
рераховувало кошти на рахунки окружних виборчих комісій, які є юридичними особами, а голови цих
комісій – розпорядниками коштів. Саме реалізація такої схеми фінансування забезпечила цільове
використання бюджетних коштів у нинішньому виборчому процесі, а також їх значну економію.

Так, у ході виборчої кампанії 1994 року щодо посадових осіб місцевих рад та виборчих комісій за
нецільове використання бюджетних коштів, зловживання при їх використанні було порушено близько
500 кримінальних справ. Протягом же виборчої кампанії 1998 року лише в 19 окружних виборчих
комісіях мали місце факти нецільового використання бюджетних коштів, що стали підставою для
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порушення кримінальних справ. Тож саме така схема фінансування, на наш погляд, засвідчила свою
більшу життєздатність.

Слід зазначити, що Головдержказначейством України фінансування виборчої кампанії у 1998 році
було розпочато з великим запізненням. Лише наприкінці січня до окружних виборчих комісій стали
надходити перші бюджетні кошти, що, відверто кажучи, поставило під загрозу виконання невідклад+
них заходів виборчої кампанії. Так, перший розподіл коштів було зроблено лише 29 січня 1998 року.

До цього часу Центральна виборча комісія і окружні виборчі комісії на місцях організовували
виконання необхідних виборчих заходів у борг під гарантійні листи+зобов’язання, що викликало спра+
ведливі обурення на місцях членів виборчих комісій та керівників підприємств та організацій, що
надавали комісіям послуги з організації виборів.

Загалом при передбачених бюджетом на виборчу кампанію 1998 року 248 мільйонів гривень фак+
тичні витрати склали 138,1 мільйона гривень (табл. 1+4) . У тому числі:

– на витрати Центральної виборчої комісії, яка виконувала функції окружної виборчої комісії у
багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, – 8,5 мільйона гривень;

– на витрати окружних і дільничних виборчих комісій – 105,4 мільйона гривень;
– на витрати рад усіх рівнів – 782,6 тисячі гривень;
– на вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 20,7 мільйона гривень.
Багато це чи мало – 138,1 мільйона гривень? В перерахунку на доларовий еквівалент це складає 68,8

мільйона доларів США по курсу НБУ на день виборів. Для порівняння: виборча кампанія народних
депутатів України 1994 року коштувала Державному бюджету України 1154,6 мільярда карбованців,
або в доларовому еквіваленті 91,6 мільйона доларів США, що на 33,1% більше, ніж вартість виборчої
кампанії 1998 року. Як кажуть, коментар тут зайвий.

За станом на 1 травня 1998 року Центральною виборчою комісією було виконано 36 розподілів
коштів на кожну із 225 окружних виборчих комісій на суму 93,5 мільйона гривень (тобто лише на
53,6% кошторису), 7 розподілів між 27 регіонами на місцеві вибори на суму 19,4 мільйона гривень
(36,8% кошторису).

Не завжди своєчасно місцеві органи Державного казначейства та банківські установи перерахову+
вали кошти на рахунки окружних виборчих комісій. Досить часто затримки коштів тривали по 10+15
днів, що, звичайно, не сприяло належному проведенню заходів виборчої кампанії. Такі непоодинокі
факти мали місце в м. Києві, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та
Хмельницькій областях.

Як показала практика, важливе значення для своєчасного фінансування виборчої кампанії на місцях
мав вибір належної банківської установи – зручної, доступної, надійної, з розгалуженою мережею.

Подальший перебіг подій засвідчив, що для виборчих цілей найкращою банківською системою
виявилася розгалужена система Ощадбанку України, яка має свої установи у найвіддаленіших куточ+
ках країни. Це мало особливо важливе значення, оскільки давало змогу безперешкодно перераховува+
ти безготівкові кошти на оплату праці звільненим членам дільничних комісій безпосередньо за місцем
їх проживання на їх особисті рахунки, а також уникнути вимушених і нераціональних поїздок членів
дільничних виборчих комісій до окружної комісії.

Слід зауважити, що з прийняттям Законів України «Про вибори народних депутатів України» та
«Про Центральну виборчу комісію», окремі положення яких були недосконалими, виникла нагальна
потреба розробки ряду підзаконних актів, що складають абсолютно нову нормативно+правову базу
економіки виборчого процесу. Зокрема, щодо фінансування заходів виборчої кампанії та контролю за
використанням коштів, асигнованих з Державного бюджету України на вибори, і особливо щодо фінан+
сування передвиборної агітації за рахунок коштів власних виборчих фондів кандидатів у народні депу+
тати, політичних партій та виборчих блоків партій.

Зазначена робота ускладнювалася декларативністю деяких норм нового виборчого законодавства,
відсутністю механізму їх реалізації. В окремих випадках – його недосконалістю та браком для Цент+
ральної виборчої комісії необхідного часу і кадрового забезпечення, якого потребувала належна органі+
зація процесу розробки відповідних методичних рекомендацій та інструктивних листів. Але пробле+
ми, що поставали на порядку денному роботи Комісії, мали вирішуватися невідкладно, і саме так вони
вирішувалися.

Так, наприклад, неузгодженість окремих статей Закону України «Про вибори народних депутатів
України» створила додаткові проблеми і викликала необхідність опрацювання нових методичних
підходів і механізмів для їх вирішення. Йдеться про положення частини першої статті 17 Закону, яка
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визначає, що «оплата праці членів комісії здійснюється виконавчими органами відповідних рад за
рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених для проведення виборчої кампанії».

Ця вимога вступає в жорстку cуперечність з іншою зазначеною вище нормою Закону, яка визначає, що
окружна виборча комісія є юридичною особою, а голова комісії – розпорядником коштів. Тоді цілком логіч+
но постає запитання: до чого тут при оплаті праці членів виборчих комісій, звільнених від виконання вироб+
ничих або службових обов’язків за основним місцем роботи, виконавчі органи відповідних рад, коли є кон+
кретний розпорядник коштів? На наш погляд, саме ця норма Закону, за якою голова комісії розпоряджається
коштами, є прогресивною і тому прийнятною. Вона об’єктивно сприяє цільовому використанню бюджетних
коштів та їх економному витрачанню. І саме за цією нормою, як ми вже зазначали, Комісією була побудована
принципово нова схема фінансування виборчого процесу, яка дала можливість в умовах жорсткого обмежен+
ня у використанні бюджетних коштів успішно провести виборчу кампанію 1998 року.

 І навпаки: коли на вимогу окремих голів окружних виборчих комісій, їм було дозволено постано+
вою Центральної виборчої комісії на підставі частини 1 статті 17 виборчого Закону в окремих випад+
ках при необхідності перераховувати кошти на оплату праці членів дільничних виборчих комісій на
рахунки виконавчих органів місцевих рад, то мали місце непоодинокі факти використання бюджет+
них коштів керівниками цих виконавчих органів у порушення чинного законодавства.

Саме з метою запобігання таким фактам важливою ділянкою в роботі Комісії були питання мето+
дичного забезпечення організації фінансування заходів виборчої кампанії, до яких належать проведен+
ня навчань відповідальних посадових осіб окружних виборчих комісій (у першу чергу + розпоряд+
ників коштів) у формі нарад+семінарів, підготовки посібників, розробки інструктивно+методичних
матеріалів, консультацій та роз’яснень з фінансових питань практичного застосування виборчого зако+
нодавства й таке інше.

Оскільки значна частина керівного складу окружних виборчих комісій прийшли у виборчий про+
цес з інших ділянок роботи, не пов’язаних з проблемами організації виборів, одразу ж виникла нагаль+
на потреба організувати навчання голів, заступників голів, секретарів та бухгалтерів окружних вибор+
чих комісій. І такі навчання Центральною виборчою комісією були проведені в стислі строки.

З раціональним використанням бюджетних коштів на виборчу кампанію тісно пов’язана проблема
належної організації матеріально+технічного забезпечення виборчого процесу. Нагальною потребою
стало визначення проблем, які необхідно було вирішити в найкоротші строки, оскільки фінансовий
1997 рік завершувався, і ті незначні бюджетні кошти, що були передбачені на забезпечення першочер+
гових виборчих заходів, ми мали безпомилково спрямувати на придбання найнеобхіднішого для про+
ведення виборів.

Серед пріоритетів у цій діяльності насамперед були придбання засобів зв’язку, належна організація
робочих місць членів Комісії та працівників Секретаріату Комісії, формування замовлень на виготов+
лення надійними вітчизняними виробниками кількох тисяч тонн паперу для друку виборчих бюле+
тенів та іншої виборчої документації, комп’ютерна техніка і оргтехніка як для інформаційного забезпе+
чення виборчого процесу, так і належного функціонування державного органу, службовий автотранс+
порт для потреб виборчої кампанії, а також інші поточні проблеми матеріально+технічного забезпечен+
ня виборчого процесу (виборчі скриньки, ремонт приміщень, придбання меблів тощо).

Та найбільш відчутно постала перед нами проблема забезпечення роботи Центральної виборчої
комісії надійним телефонним зв’язком. З допомогою Державного комітету зв’язку України, Печерсь+
кого телефонного вузла ці проблеми було вирішено в комплексі та у стислі строки.

Подальші події підтвердили своєчасність розв’язання цієї ключової проблеми. У ході виборчої
кампанії зв’язок діяв надійно і забезпечував необхідні робочі контакти членів Центральної виборчої
комісії як у межах Києва, так і в масштабах України, а також приймання+передачу виборчої інформації
від окружних комісій до центру обробки інформації Комісії.

Наступним питанням, що потребувало також невідкладного вирішення, було забезпечення вибор+
чої кампанії потрібною кількістю паперу. Попередні розрахунки показали, що для потреб виборчого
процесу слід замовити і виготовити до 15 лютого 1998 року 4200 тонн паперу. Це два вантажних
залізничних ешелони. Проте, як виявилося в подальшому, ніхто такої кількості паперу в Україні не
мав, не замовляв і не гарантував його надання Центральній виборчій комісії у стислі строки. Більше
того: після вивчення цього питання з’ясувалось, що для виготовлення такої кількості паперу в Україні
необхідно за кілька місяців виготовити і завезти з Росії таку ж кількість целюлози (бо Україна в таких
масштабах її не виробляє), яка є сировиною для виготовлення паперової продукції. Проте Центральна
виборча комісія цих кількох місяців у своєму розпорядженні уже не мала.
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До того ж, відповідним розпорядженням Кабінету Міністрів ще в листопаді 1997 року було асигно+
вано цільовим призначенням кошти на придбання паперу, і їх потрібно було до кінця грудня спрямува+
ти на вирішення паперової проблеми для виборів 1998 року в цілому. Тому в короткі строки було
проведено аналіз цін на папір провідних виробників і постачальників такої продукції в Україну, його
якості, а також аналіз виробничих потужностей з метою можливого виконання всього обсягу замов+
лення Центральної виборчої комісії у стислі строки.

За наслідками такого вивчення пропозицій, що надійшли до Комісії, на конкурсній основі 29 грудня
1997 року було укладено договір із закритим акціонерним товариством «Укрцелюлоза» на виготов+
лення паперової продукції для друку виборчої документації та доставку її в регіони відповідно до
рознарядки Центральної виборчої комісії. Вирішальними факторами в цьому виборі на користь вико+
навця стали прийнятна ціна за тонну виготовленого паперу та наявність певної резервної кількості
целюлози і паперу, що їх ЗАТ «Укрцелюлоза» мало для виконання замовлення Міністерства освіти
України на друкування шкільних підручників до нового навчального року.

Приймаючи таке рішення, Комісія мала на увазі й ще одну обставину: якби при виконанні нашого
замовлення склалася напружена ситуація, то цей виконавець мав змогу використати для потреб вибор+
чої кампанії частину власного паперу, заготовленого ним для Міністерства освіти України. Такий захід
страхування було передбачено для гарантованого виконання у короткі строки замовлення Комісії. І, як
засвідчив час, це застереження не було зайвим – нам довелося скористатися ним у реальних умовах.

Крім цього, велася подальша робота щодо уточнення розрахунків потрібної кількості паперу для
виготовлення бюлетенів, іншої виборчої документації. Після прийняття Верховною Радою України
пропозицій Центральної виборчої комісії і внесення змін до Закону України «Про вибори народних
депутатів України» в частині вимог до бюлетеня для голосування у багатомандатному загальнодер+
жавному окрузі, розміри макету такого бюлетеня скоротилися до аркуша форматом 20х60 см. Перед+
бачений же попередньою нормою Закону макет такого бюлетеня мав довжину 294 см.

Внаслідок проведеної роботи з оптимізації й раціоналізації виборчої документації та запровадже+
ного жорсткого режиму економії потреби виборчої кампанії в папері було скорочено до 2000 тонн.
Виготовлення його і доставку на місця ЗАТ «Укрцелюлоза» забезпечило вчасно.

Замовлення Центральної виборчої комісії на друкування виборчої документації після аналізу ви+
робничих потужностей різних поліграфічних підприємств міст Києва і Харкова було розміщено у
видавництвах «Преса України», «Вечірній Київ», «Поліграфкнига» та Київській нотній фабриці.
І вони успішно справилися з цим замовленням.

Для забезпечення потреб виборчої кампанії було виготовлено й відправлено в окружні виборчі
комісії на місця 39,5 мільйона бюлетенів для голосування у багатомандатному загальнодержавному
виборчому окрузі, кілька мільйонів плакатів політичних партій і виборчих блоків партій, а також
протоколів дільничних виборчих комісій про результати підрахунку голосів на дільницях у багато+
мандатному та одномандатних виборчих округах та інше.

Для проведення місцевих виборів було також виготовлено й розіслано на місця виборчу докумен+
тацію на суму понад 430 тисяч гривень.

Згідно з вимогами щодо технічного забезпечення проекту створення інформаційно+аналітичної
системи «Вибори+98» було придбано необхідну сучасну комп’ютерну техніку, ліцензійне системне
програмне забезпечення та замовлено науково+виробничому підприємству «Проком» прикладне про+
грамне забезпечення. Організація матеріально+технічного забезпечення виконання цих робіт, придбан+
ня витратних матеріалів здійснювалися відділом комп’ютеризації Секретаріату Комісії.

Виконана в цьому напрямі у грудні 1997 року робота дала можливість вчасно розгорнути програм+
но+технічні засоби для успішного функціонування інформаційно+аналітичних груп у регіонах, інфор+
маційно+аналітичної системи «Вибори+98» та автоматизованої системи «Прес+центр».

Для забезпечення належного виконання повноважень Комісії як державного органу також була
придбана необхідна оргтехніка та службовий автомобільний транспорт.

Досить показовим прикладом значної економії бюджетних коштів, передбачених на проведення вибор+
чої кампанії, є пошук кращих варіантів господарських рішень і результатів, яких вдалося досягти за раху+
нок організації централізованого замовлення і виготовлення виборчих скриньок встановленого зразка для
голосування на дільницях. Ця новація Центральної виборчої комісії дала можливість зекономити десятки
мільйонів гривень державних коштів від попередньо запланованих для розподілу на виборчі дільниці.

 На замовлення Центральної виборчої комісії 342 тисячі одиниць таких скриньок виготовили і
завезли на місця Жидачівський целюлозно+паперовий та Рубіжанський картонно+тарний комбінати.
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Весь обсяг замовлення було виконано в зазначені договорами строки і його вчасно було доставлено на
виборчі дільниці.

Слід зазначити, що саме акумуляція державних бюджетних коштів на рахунках Центральної і ок+
ружних виборчих комісій , що є розпорядниками цих коштів, об’єктивно зумовила можливість цент+
ралізованого замовлення і виготовлення (а значить і здешевлення) цілого ряду необхідних для вибор+
чої кампанії виробів, матеріалів, інших атрибутів виборчого процесу, що в цілому сприяло заощаджен+
ню бюджетних коштів.

Однак, як свідчить наш досвід, кошти на такі заходи, як правило, передбачають у Державному
бюджеті аж напередодні виборів, коли залишається обмаль часу як на саму організацію виборчого
процесу, так і на його матеріально+технічне забезпечення. В той же час впровадження сучасних вибор+
чих технологій потребує відповідної системної підготовки – від розробки ідеї до проектування та
реалізації окремих проектів, цільових комплексних програм, що мають матеріалізуватися вже у ході
виборчого процесу.

У зв’язку з необхідністю матеріально+технічного забезпечення виборчих комісій при здійсненні
ними своїх повноважень Центральною виборчою комісією на підставі вивчення досвіду багатьох ви+
борчих кампаній різних країн вперше розроблено і найближчим часом буде затверджено нормативні
вимоги до приміщень виборчих комісій різних рівнів, приміщень для голосування та перелік необхід+
ного для них обладнання під час проведення виборів Президента України, виборів народних депутатів
України, всеукраїнського і місцевих референдумів та місцевих виборів. Ці нормативи, безперечно,
слугуватимуть об’єктивною «точкою відліку» для організації належного матеріально+технічного за+
безпечення проведення наступних виборчих кампаній.

Загалом у роботі Центральної виборчої комісії за період, що минув з дня її створення, значне коло
економічних і організаційних проблем, фінансового та матеріально+технічного забезпечення виборчого
процесу довелося вирішувати вперше, не маючи ні відповідної матеріальної бази, ні достатнього досвіду.
Тож усе це найближчим часом нам потрібно створювати, спираючись на власний досвід та досвід зарубіж+
них країн із прогресивним виборчим законодавством і новими виборчими технологіями.

Центральна виборча комiсiя
ПОСТАНОВА

м.Київ
21 березня 1998 року № 112

Про кошторис витрат на пiдготовку та проведення виборiв народних депутатiв України,
мiсцевих виборiв 29 березня 1998 року та порядок використання коштiв,

видiлених на це Державним бюджетом України на 1998 рiк

Вiдповiдно до Закону України «Про Державний бюджет України на 1998 рiк», постанови Верхов+
ної Ради України вiд 4 березня 1998 року «Про здiйснення видаткiв на проведення виборiв народних
депутатiв України, депутатiв мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв, а також витрат, по+
в’язаних з дiяльнiстю Центральної виборчої комiсiї у 1998 роцi», постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украї+
ни вiд 16 березня 1998 року № 291 «Про фiнансове забезпечення проведення виборiв депутатiв мiсцевих
рад та сiльських, селищних, мiських голiв» i пункту 7 статтi 14 Закону України «Про Центральну
виборчу комiсiю» Центральна виборча комiсiя постановляє:

1. Затвердити:

– кошторис витрат на пiдготовку та проведення виборiв народних депутатiв України, мiсцевих
виборiв 29 березня 1998 року в сумi 248 млн. грн.;

– розподiл коштiв мiж регiонами на пiдготовку i проведення виборiв народних депутатiв України та
мiсцевих виборiв 29 березня 1998 року ;

– середнi норми видаткiв окружної та дiльничної виборчих комiсiй;
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– норми видаткiв Центральної виборчої комiсiї, яка здiйснює за Законом функцiї окружної виборчої
комiсiї по багатомандатному загальнодержавному виборчому округу.

2. Встановити, що розпорядником коштiв окружної та дiльничної виборчих комiсiй є голова окружної
виборчої комiсiї.

3. Зобов’язати голiв окружних виборчих комiсiй привести у вiдповiднiсть кошториси видаткiв
окружної та дiльничних виборчих комiсiй, керуючись затвердженими середнiми нормами
видаткiв на вiдповiднi комiсiї (на окружну виборчу комiсiю – 113616 грн., на дiльничну виборчу
комiсiю – 4567 грн.).

4. Дозволити окружним виборчим комiсiям за своїми рiшеннями вносити змiни до статей
кошторису вiдповiдно до потреб. Статтi кошторису видаткiв, якi визначають розмiр фонду заробiтної
плати, мають суворо вiдповiдати доведеним середнiм нормам видаткiв. Рiшення про змiни до статей
кошторису окружнi виборчi комiсiї у триденний термiн надсилають до Центральної виборчої комiсiї i
вiдповiдного територiального управлiння казначейства.

5. Мiнiстерству фiнансiв України та Головному управлiнню Державного казначейства України
забезпечити своєчасне фiнансування та здiйснення контролю за належним надходженням коштiв
на рахунки окружних виборчих комiсiй та звiтнiстю про цiльове витрачання коштiв на пiдготовку
i проведення виборiв народних депутатiв України та мiсцевих виборiв. За  фактом здiйснення усіх
видаткiв з розрахунків окружних виборчих комiсiй iнформувати Центральну виборчу комiсiю в
триденний строк.

6. Звернути увагу голiв окружних виборчих комiсiй на необхiднiсть спрямування ними дiяльностi
дiльничних виборчих комiсiй вiдповiдно до пункту 3 статтi 12 Закону України «Про вибори народних
депутатiв України» у вирiшеннi питань належного використання коштiв на пiдготовку i проведення
виборiв та попередити їх про персональну вiдповiдальнiсть за порушення чинного законодавства щодо
нецiльового витрачання коштiв державного бюджету.

7. Зобов’язати голiв дiльничних виборчих комiсiй до 10 квiтня 1998 року подати звiт до окружної
виборчої комiсiї про використання коштiв на пiдготовку i проведення виборiв народних депутатiв України.

8. Головам окружних виборчих комiсiй звiтувати перед Центральною виборчою комiсiєю про
використання коштiв за всіма статтями кошторису окружних та дiльничних виборчих комiсiй на пiдставi
документiв, що пiдтверджують проведенi витрати, не пiзнiш як на десятий день пiсля оголошення
результатiв виборiв.

9. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Центральної виборчої комiсiї вiд 27 сiчня
1998 року № 27 «Про затвердження кошторису видаткiв на пiдготовку та проведення виборiв
народних депутатiв України 29 березня 1998 року, розробленого на пiдставi Закону України «Про
Державний бюджет України на 1998 рiк», вiд 29 сiчня 1998 року № 35 «Про розподiл коштiв на
пiдготовку i проведення виборiв народних депутатiв України 29 березня 1998 року», вiд 10 березня
1998 року № 98 «Про скорочення видаткiв на пiдготовку i проведення виборiв народних депутатiв
України 29 березня 1998 року».

10. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на члена Центральної виборчої комiсiї
М. I. Коваля, головного бухгалтера, завiдуючого планово+фiнансовим вiддiлом та завiдуючого
контрольно+ревiзiйним вiддiлом Центральної виборчої комiсiї.

Голова Центральної виборчої комiсiї М.РЯБЕЦЬ
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Таблиця 1

ЗВЕДЕНИЙ ЗВIТ
про використання коштiв, асигнованих на пiдготовку

i проведення виборчої кампанiї 1998 року
(за станом на 20 грудня 1998 року)

тис.грн.

№№ Напрями здiйснення видаткiв Затверджено Фактичнi %
п.п. кошторисом видатки

1. Видатки Центральної виборчої комiсiї,яка виконувала
функцiї окружної виборчої комiсiї багатомандатного
загальнодержавного виборчого округу 15317,8 8522,8 55,6

2. Видатки окружних та дiльничних виборчих комiсiй 174301,7 105447,7 60,5

3. Видатки рад усiх рiвнiв, що сприяють
пiдготовцi та проведенню виборiв 782,6 782,6 100,0

4. Видатки на мiсцевi вибори 52695,0 20670,2 39,2

5. Видатки на пiдготовку та проведення повторних виборiв
(за рахунок коштiв, що повертаються з окружних комiсiй
як невикористанi, та видаткiв Центральної виборчої комiсiї,
яка виконувала функцiї окружної) – 2690,7 –

6. Резервний фонд Центральної
виборчої комiсiї 4902,9 –

РАЗОМ: 248000,0 138114,0 55,7

Таблиця 2

ВIДОМОСТI
про використання асигнувань з Державного бюджету

на пiдготовку  і  проведення виборiв народних депутатiв України
29 березня 1998 року окружними та дiльничними виборчими комiсiями за статтями кошторису

тис. грн.

№№ Затверджено Фактичнi % до
п.п. Найменування статей витрат кошторисом  видатки  кошторису

 видаткiв

1. Фонд заробiтної плати з нарахуваннями 70241,7 52923,1 75,3

2. Оплата працi всьому складу комiсiй в днi голосування 5929,7 4639,9 78,2

3. Публiкацiя в пресi 7678,2 5056,7 65,9

4. Видатки на друкування 1559,3 1397,9 89,6

5. Виготовлення печаток 1083,1 778,7 71,9

6. Послуги автотранспорту 13955,5 9787,6 70,1

7. Послуги зв’язку 3513,7 1702,5 48,5

8. Канцтовари 5204,6 3771,4 72,5

9. Оренда та утримання примiщень 13929,2 5358,1 38,5

10. Оплата часу мовлення на радiо i телебаченнi 4605,6 2772,2 60,2

11. Придбання виборчої лiтератури 1569,3 211,6 13,5

12. Вiдрядження 470,0 119,4 25,4

13. Виготовлення кабiн 19329,5 10823,2 56,0

14. Друкування запрошень 1180,2 615,5 52,2

15. Друкування спискiв виборцiв 6099,4 4219,9 69,2

16. Резерв 17952,7 1270,0 7,1

ВСЬОГО: 174301,7 105447,7 60,5
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Таблиця 3

Органiзацiйнi видатки рад усiх рiвнiв на пiдготовку i проведення
 виборiв народних депутатiв України 29 березня 1998 року

тис. грн.

№№ Назва регiону Затверджено Фактично
п. п. кошторисом профiнансовано

1 Автономна Республiка Крим 28,6 28,6
2. Вiнницька обл. 33,4 33,4
3. Волинська обл. 22,2 22,2
4. Днiпропетровська обл. 48,6 48,6
5. Донецька обл. 59,1 59,1
6. Житомирська обл. 29,4 29,4
7. Закарпатська обл. 18,2 18,2
8 Запорiзька обл. 31,8 31,8
9. Iвано;Франкiвська обл. 21,4 21,4

10. Київська обл. 34,3 34,3
11. Кiровоградська обл. 27,8 27,8
12. Луганська обл. 34,3 34,3
13. Львiвська обл. 27,8 27,8
14. Миколаївська обл. 28,7 28,7
15. Одеська обл. 38,2 38,2
16. Полтавська обл. 34,2 34,2
17. Рiвненська обл. 22,3 22,3
18. Сумська обл. 27,8 27,8
19. Тернопiльська обл. 20,6 20,6
20. Харкiвська обл. 40,6 40,6
21. Херсонська обл. 25,5 25,5
22. Хмельницька обл. 26,3 26,3
23. Черкаська обл. 28,6 28,6
24. Чернiвецька обл. 18,2 18,2
25. Чернiгiвська обл. 27,8 27,8
26. м. Київ 17,5 17,5
27. м. Севастополь 9,4 9,4

ВСЬОГО: 782,6 782,6

Таблиця 4
ВIДОМОСТI

про фiнансування на пiдготовку і проведення повторних виборiв
народних депутатiв України 16 серпня, 13 вересня та 20 грудня 1998 року

тис. грн.
№№ Номер Територiя Затверджено Фактично
п.п.  округу  регiону  кошторисом  профiнансовано %

видаткiв на 20 грудня 1998

1. 58 Донецька обл. 377,3 243,2 64,5

2. 82 Запорiзька обл. 802,4 481,5 60,0

3. 129 Миколаївська обл. 525,0 269,7 51,4

4. 208 Чернiгiвська обл. 711,9 391,0 54,9

5. 221 м. Київ 344,1 215,9 62,7

6. 97 Київська обл. 598,6 389,2 65,0

7. 101 Кiровоградська обл. 709,3 443,4 62,5

8. 221 м.Київ (втретє) 349,1 211,0 60,4

Вибори було призначено, а потiм вiдмiнено з рiзних причин

9. 121 Львiвська обл. 519,0 30,5 5,9
10. 63 Донецька обл. 563,3 10,0 1,8
11. 222 м. Київ 309,9 5,3 1,7

РАЗОМ 5809,9 2690,7 46,3
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Фінансування виборчої кампанії проводилось відповідно до вимог статей 36 і 37 Закону України
«Про вибори народних депутатів України».

Так, фінансування роботи виборчих комісій здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету
України, що передаються у розпорядження Центральної виборчої комісії.  Ці кошти використовують)
ся Центральною виборчою комісією відповідно до ухваленого нею кошторису витрат.

Фінансування ж передвиборної агітації здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету Ук)
раїни (напрями витрачання їх суворо регламентуються виборчим законом і здійснюються виборчими
комісіями з додержанням принципу рівних умов і можливостей для всіх кандидатів у народні депута)
ти (далі кандидати у депутати)), а також коштів іншого походження – коштів політичних партій,
виборчих блоків партій, кандидатів у депутати, що акумулюються у власних виборчих фондах.

В багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі власні виборчі фонди утворюються за
рахунок відповідно політичної партії або виборчих блоків партій; в одномандатному виборчому окру)
зі – за рахунок коштів кандидата у депутати.

Відповідно до законодавства України до зазначених фондів можуть вноситися пожертвування гро)
мадян України та юридичних осіб. Органам державної влади, державним підприємствам, установам і
організаціям, органам місцевого самоврядування, іноземним юридичним і фізичним особам, анонім)
ним особам, міжнародним організаціям та об’єднанням забороняється робити внески до цих фондів.

Кошти виборчих фондів використовуються виключно на потреби агітаційної кампанії, викорис)
тання їх за іншим призначенням забороняється.

Право утворювати власні виборчі фонди для фінансування передвиборної агітації – це відносно
нова норма у виборчому законодавстві України, яка забезпечує суб’єктам виборчого процесу  певну
незалежність від фінансової допомоги держави у проведенні заходів передвиборної агітації і дає мож)
ливість прихильникам того чи іншого кандидата, політичної партії або виборчого блоку партій фінан)
совими коштами цілком легально підтримати їх у передвиборній агітації.

Для методичного забезпечення реалізації прав суб’єктів виборчого процесу щодо фінансування
передвиборної агітації за рахунок коштів власних виборчих фондів відповідно до вимог Закону Цент)
ральною виборчою комісією за попереднім погодженням Національного банку України, Державної
податкової адміністрації України прийнято постанову «Про організацію контролю за формуванням
власних виборчих фондів політичних партій, виборчих блоків партій, виборчих фондів кандидатів у
депутати та їх використання для фінансування передвиборної агітації» від 14 січня 1998 року № 12,
(додається) якою встановлено порядок відкриття спеціальних рахунків, формування, обліку та витрат
коштів виборчих фондів, затверджено форми фінансових звітів та визначено порядок їх надання, а
також порядок контролю за функціонуванням виборчих фондів.

Слід зауважити, що як і передбачено частинами третьою і четвертою статті 37 виборчого Закону,
більшість суб’єктів виборчого процесу, зареєстрованих у багатомандатному загальнодержавному ви)
борчому окрузі, скористалася наданим Законом правом утворити власні виборчі фонди.

Узагальнена інформація про утворення власних виборчих фондів політичних партій та виборчих
блоків партій наведена в табл. 1.

В той же час лише 23,3% кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних виборчих окру)
гах,  утворили власні виборчі фонди. Узагальнена інформація щодо цього питання наведена в табл.  2.
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Узагальнені відомості про утворення власних виборчих фондів політичних партій,
виборчих блоків партій у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі

Таблиця 1

Зареєстровано партій, виборчих блоків партій – суб’єктів виборчого процесу 30

Відкрили рахунки власних виборчих фондів для фінансування виборчої кампанії 25

Повідомили Центральну виборчу комісію про відкриття рахунків 23

Подали фінансові звіти за станом на 24.03.98 р. 23

Оприлюднено інформацію щодо дохідної частини виборчих фондів у ЗМІ 23

Узагальнені відомості про утворення власних виборчих фондів
кандидатів у народні депутати України у 225�ти одномандатних виборчих округах

Таблиця 2

Зареєстровано кандидатів у народні депутати України 3962

Відкрили рахунки власних виборчих фондів кандидатів у народні депутати України 925

Надали фінансові звіти до окружних виборчих комісій 811

Оприлюднено відомості про дохідну частину власних виборчих фондів кандидатів 811

Як видно із табл. 1 із тридцяти партій та виборчих блоків партій, зареєстрованих у багатомандатно)
му загальнодержавному виборчому окрузі,  23  суб’єкти виборчого процесу відповідно до вимог части)
ни четвертої  статті 37 виборчого Закону вчасно повідомили Центральну виборчу комісію, яка є
окружною виборчою комісією для багатомандатного загальнодержавного виборчого округу, про
відкриття рахунків власних виборчих фондів, а також вчасно (за сім днів до дня виборів) надали
фінансові звіти про надходження та використання коштів таких фондів (відповідно до вимог частини
11 статті 37 виборчого Закону).

Менш дисциплінованими щодо надання фінансових звітів були кандидати в народні депутати в
одномандатних виборчих округах (табл. 2).

Відомості про дохідну частину виборчих фондів суб’єктів виборчого процесу відповідно до части)
ни 11 статті 37 Закону були оприлюднені відповідними виборчими комісіями у пресі. Так, Централь)
ною виборчою комісією були оприлюднені відомості про дохідну частину власних виборчих фондів
політичних партій та виборчих блоків партій у газетах «Голос України» і «Урядовий кур’єр» за
26 березня 1998 року за формою, що подана в табл. 3.

Порядок та форма оприлюднення вказаних відомостей також були затверджені постановою Цент)
ральної виборчої комісії від 20.02.98 р.  № 73, відповідно до якої окружні виборчі комісії оприлюдни)
ли відомості про дохідну частину власних виборчих фондів кандидатів у депутати у місцевих засобах
масової інформації з державною участю та з участю місцевих органів самоврядування, перелік яких
був опублікований відповідними виборчими комісіями.

Слід зауважити, що оприлюднені відомості про дохідну частину власних виборчих фондів суб’єктів
виборчого процесу, зокрема наведені у табл. 3, є неповними, оскільки після подання до виборчих
комісій фінансових звітів про надходження та витрачання коштів цих фондів рух коштів на рахунках
виборчих фондів ще продовжувався до дня виборів.
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ВІДОМОСТІ
про дохідну частину власних виборчих фондів політичних партій,

виборчих блоків партій, зареєстрованих у багатомандатному
загальнодержавному виборчому окрузі

Таблиця 3 (в грн.)

Надійшло від:
№ Політична партія, Всього політичних юридичних громадян

п.п.  виборчий блок партій партій  осіб України

1 Народно�демократична партія 1915936,3 1000,0 1914936,3 –

2 Партія Зелених України 1128487,5 – 1127487,5 1000,0

3 Партія Регіонального відродження
України 793568,9 – 754802,9 38766,0

4 Виборчий блок партій
«Блок Демократичних партій НЕП
(народовладдя, економіка, порядок)» 742000,0 92000,0 650000,0 –

5 Виборчий блок партій «Партія праці
та Ліберальна партія – РАЗОМ» 705935,0 – 705935,0 –

6 Партія національного економічного
розвитку України 700000,0 – 700000,0 –

7 Соціал�демократична партія
України (об’єднана) 529900,0 – 529900,0 –

8 Виборчий блок партій «Трудова Україна» 406600,0 – 386600,0 20000,0

9 Християнсько�демократична партія України 217062,0 – 187990,0 29072,0

10 Всеукраїнське об’єднання «Громада» 190132,0 190132,0 – –

11 Виборчий блок партій «СЛОн –
Соціально�Ліберальне Об’єднання» 131483,2 – 13022,0 118461,2

12 Аграрна партія України 125000,0 11000,0 101000,0 13000,0

13 Виборчий блок Соціалістичної партії України
та Селянської партії України
«За правду, за народ, за Україну!» 106967,0 – 20000,0 86967,0

14 Всеукраїнська партія трудящих 56558,1 220,0 56338,1 –

15 Виборчий блок партій «Вперед, Україно!» 35000,0 20000,0 15000,0 –

16 Українська Національна Асамблея 30400,0 – 9500,0 20900,0

17 Всеукраїнська партія жіночих ініціатив 28240,0 – 28240,0 –

18 Комуністична партія України 24934,6 – 2491,1 22443,5

19 Виборчий блок партій «Національний фронт» 7401,0 – – 7401,0

20 Соціал�демократична партія України 5522,0 5522,0 – –

21 Партія духовного, економічного
і соціального прогресу 3771,7 – 3771,7 –

22 Виборчий блок партій «Менше слів» 728,0 – – 728,0

23 Партія мусульман України – – – –

В цілому надійшло коштів: 7885627,3 319874,0 7207014,5 358738,7

Їх питома вага, % (100,0) (4,1) (91,4) (4,5)

Не повідомили про відкриття рахунків виборчих фондів та не надали вчасно фінансових звітів:
–Прогресивна соціалістична партія України;
–партія «Реформи і порядок».
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Як визначено статтею 37 Закону, власні виборчі фонди мають виключно цільове призначення, а саме: фінансуван)
ня заходів передвиборної агітації. Одночасно частинами першою статті 31 та восьмою статті 35 Закону визначено, що
передвиборна агітація починається з дня реєстрації кандидатів у депутати і закінчується до дня виборів. Цими ж
строками обмежується рух коштів на рахунках власних виборчих фондів. Тому надання фінансових звітів за сім днів
до виборів (частина 10 статті 37 виборчого Закону) об’єктивно обумовило надання суб’єктами виборчого процесу
неповних відомостей про надходження та витрачання коштів власних виборчих фондів, що, звичайно, законодавцю
варто врахувати в подальшому при опрацюванні і удосконаленні виборчого законодавства в цій частині.

На наш погляд, законодавцю слід більш принципово визначитися із такими вживаними у виборчому Законі
термінами (понятійним апаратом) як «виборчі фонди» і «власні виборчі фонди», оскільки п. 3 статті 37 Закону
чомусь ототожнює їх. Щодо «виборчого фонду», що належить конкретній особі, кандидату у народні депутати,
доцільно було б вживати термін «особистий виборчий фонд кандидата у народні депутати», який би вже у своїй
назві визначав певні відносини власності щодо коштів цього фонду і особи, що балотується. Щодо виборчих
фондів, утворених політичними партіями чи виборчими блоками партій, то пропонуємо зберегти назву «влас)
них виборчих фондів» відповідної політичної партії чи виборчого блоку партій, оскільки кошти цих виборчих
фондів належать відповідним громадським об’єднанням.

Із підсумкових даних табл. 3 щодо дохідної частини власних виборчих фондів політичних партій, виборчих
блоків партій, випливає досить цікавий висновок стосовно того, що основна маса коштів надійшла на рахунки
власних виборчих фондів саме від юридичних осіб (91,4%), що наочно демонструє підсумкова діаграма (рис. 1).

Тобто в економічній підтримці політичних партій і виборчих блоків партій, а також у формуванні
парламенту безпосередню і найактивнішу участь коштами брали великий і малий бізнес України.

Цей факт наочно переконує у необхідності надання більшої уваги визначенню порядку фінансування виборів
у сучасному виборчому законодавстві, оскільки великі фінансові витрати на передвиборну агітацію зацікавлених
економічних груп і фізичних осіб потенційно здатні істотно вплинути на результати виборів. Саме тому законода)
вець обмежує участь у виборчому процесі коштів певного походження (частина 3 статті 37 Закону), перелік яких,
на думку окремих членів виборчих комісій, необхідно доповнити. Зокрема, пропонується заборонити вносити
пожертвування до власних виборчих фондів юридичним особам, утвореним з часткою іноземних інвестицій у
статутному фонді, благодійницьким організаціям та релігійним об’єднанням, підприємствам, установам, організа)
ціям, що мають заборгованість перед місцевим і Державним бюджетом по заробітній платі.

В цілому політичним партіям, виборчим блокам партій вдалося залучити до власних виборчих
фондів понад 7,8 млн. грн.

Пожертвування від фізичних осіб були отримані 10 партіями та виборчими блоками партій. Надход)
ження коштів до власних виборчих фондів від юридичних осіб зафіксовані у п’яти партій та виборчих
блоків партій. І лише сім партій та виборчих блоків партій використали власні кошти для фінансуван)
ня передвиборної агітації через виборчі фонди.

Розміри і джерела надходжень коштів при формуванні власних виборчих фондів партій наочно
демонструє діаграма на (рис. 2).

Діаграма
надходження коштів до власних виборчих фондів політичних партій

і виборчих блоків партій (підсумкова, до табл. 3)

юридичних осіб

політичних партійгромадян України

Надійшло коштів /%/ від:

Рис. 1

4,5 4,1

91,4



РОЗДІЛ 19. ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНИХ ВИБОРЧИХ ФОНДІВ

675

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1

0
1

1
1

2
1

3
1

4
1

5
1

6
1

7
1

8
1

9
2

0
2

1
2

2
2

3

1
Н

а
р

о
д

н
о

�д
е

м
о

кр
а

ти
чн

а
 п

а
р

ті
я

2
П

а
р

ті
я

 З
е

л
е

н
и

х 
У

кр
а

їн
и

3
П

а
р

ті
я

 Р
е

гі
о

н
а

л
ьн

о
го

в
ід

р
о

д
ж

е
н

н
я

 У
кр

а
їн

и
4

В
и

б
о

р
чи

й
 б

л
о

к 
п

а
р

ті
й

«Б
л

о
к 

Д
е

м
о

кр
а

ти
чн

и
х 

п
а

р
ті

й
 –

 Н
Е

П
(н

а
р

о
д

о
в

л
а

д
д

я
, 

е
ко

н
о

м
ік

а
, 

п
о

р
я

д
о

к)
»

5
В

и
б

о
р

чи
й

 б
л

о
к 

п
а

р
ті

й
 «

П
а

р
ті

я
 п

р
а

ц
і

та
 Л

іб
е

р
а

л
ьн

а
 п

а
р

ті
я

 –
 Р

А
З

О
М

»
6

П
а

р
ті

я
 н

а
ц

іо
н

а
л

ь
н

о
�е

ко
н

о
м

іч
н

о
го

р
о

з
в

и
тк

у 
У

кр
а

їн
и

7
С

о
ц

іа
л

�д
е

м
о

кр
а

ти
чн

а
 п

а
р

ті
я

 У
кр

а
їн

и
(о

б
’є

д
н

а
н

а
)

8
В

и
б

о
р

чи
й

 б
л

о
к 

п
а

р
ті

й
«Т

р
уд

о
в

а
 У

кр
а

їн
а

»
9

Х
р

и
с

ти
я

н
с

ь
ко

�д
е

м
о

кр
а

ти
чн

а
п

а
р

ті
я

 У
кр

а
їн

и
1

0
В

с
е

ук
р

а
їн

с
ьк

е
 о

б
’є

д
н

а
н

н
я

 «
Г

р
о

м
а

д
а

»
1

1
В

и
б

о
р

чи
й

 б
л

о
к 

п
а

р
ті

й
«С

Л
О

н
 –

 С
о

ц
іа

л
ьн

о
�Л

іб
е

р
а

л
ьн

е
О

б
’є

д
н

а
н

н
я

»
1

2
А

гр
а

р
н

а
 п

а
р

ті
я

 У
кр

а
їн

и
1

3
В

и
б

о
р

чи
й

 б
л

о
к 

С
о

ц
іа

л
іс

ти
чн

о
ї 

п
а

р
ті

ї
У

кр
а

їн
и

 т
а

 С
е

л
я

н
с

ьк
о

ї 
п

а
р

ті
ї 

У
кр

а
їн

и
«З

а
 п

р
а

в
д

у,
 з

а
 н

а
р

о
д

, 
за

 У
кр

а
їн

у!
»

1
4

В
с

е
ук

р
а

їн
с

ьк
а

 п
а

р
ті

я
 т

р
уд

я
щ

и
х

1
5

В
и

б
о

р
чи

й
 б

ло
к 

п
ар

ті
й

 «
В

п
ер

ед
 У

кр
аї

но
!»

1
6

У
кр

а
їн

с
ьк

а
 Н

а
ц

іо
н

а
л

ьн
а

 А
с

а
м

б
л

е
я

1
7

В
с

е
ук

р
а

їн
с

ьк
а

 п
а

р
ті

я
 ж

ін
о

чи
х 

ін
іц

іа
ти

в
1

8
К

о
м

ун
іс

ти
чн

а
 п

а
р

ті
я

 У
кр

а
їн

и
1

9
В

и
б

о
р

чи
й

 б
л

о
к 

п
а

р
ті

й
«Н

а
ц

іо
н

а
л

ь
н

и
й

 ф
р

о
н

т»
2

0
С

о
ц

іа
л

�д
е

м
о

кр
а

ти
чн

а
 п

а
р

ті
я

 У
кр

а
їн

и
2

1
П

а
р

ті
я

 д
ух

о
в

н
о

го
, 

е
ко

н
о

м
іч

н
о

го
і 

с
о

ц
іа

л
ьн

о
го

 п
р

о
гр

е
с

у
2

2
В

и
б

о
р

чи
й

 б
л

о
к 

п
а

р
ті

й
 «

М
е

н
ш

е
 с

л
ів

»
2

3
П

а
р

ті
я

 м
ус

ул
ьм

а
н

 У
кр

а
їн

и

Д
іа

гр
ам

а
вл

ас
ни

х 
ви

бо
рч

их
 ф

он
ді

в 
по

лі
ти

чн
их

 п
ар

ті
й 

і в
иб

ор
чи

х 
бл

ок
ів

 п
ар

ті
й 

та
 д

ж
ер

ел
 їх

 ф
ор

м
ув

ан
ня

(д
о 

та
бл

. 3
)

Р
и

с.
 2

2
 0

0
0

 0
0

0

1
8

0
0

 0
0

0

1
 6

0
0

 0
0

0

1
 4

0
0

 0
0

0

1
 2

0
0

 0
0

0

1
 0

0
0

 0
0

0

8
0

0
  

0
0

0

6
0

0
  

0
0

0

4
0

0
  

0
0

0

2
0

0
  

0
0

0 0

/г
р

н
./

1
4

0
 0

0
0

1
2

0
 0

0
0

1
0

0
 0

0
0

8
0

 0
0

0

6
0

 0
0

0

4
0

 0
0

0

2
0

 0
0

0 0

Н
а

д
х

о
д

ж
е

н
н

я
 к

о
ш

ті
в

 в
ід

:

гр
о

м
а

д
я

н
 У

к
р

а
їн

и

п
о

л
іт

и
ч

н
и

х
 п

а
р

ті
й

ю
р

и
д

и
ч

н
и

х
 о

с
іб



Парламент України: ВИБОРИ – 98

676

Політичні партії, виборчі блоки партій, кандидати у депутати, як і передбачено частинами 4, 6, 8, 9
та 12 статті 37 Закону, самостійно розпоряджалися утвореними ними власними виборчими фондами.
Передбачене законодавством і використане суб’єктами виборчого процесу право здійснювати перед)
виборну агітацію у будь)яких формах і будь)якими засобами, що не суперечать Конституції України та
законам України (п. 3 статті 31 Закону), надало їм можливість у реальних умовах використовувати
широкий спектр заходів передвиборної агітації. За рахунок цих коштів, зокрема, проводилась  агітація
у недержавних засобах масової інформації (частина 3 статті 35 Закону).

Суб’єкти виборчого процесу самостійно вирішували питання вартості та інших важливих умов дого)
ворів на виготовлення агітаційної продукції, проведення заходів передвиборної агітації. У згаданих договір)
них відносинах суб’єкти виборчого процесу, як правило, діяли у відповідності з чинним законодавством.

Відомості про напрями витрачання коштів політичними партіями, виборчими блоками партій, які
за результатами виборів отримали право на розподіл мандатів у багатомандатному загальнодержавно)
му виборчому окрузі, наведені в табл. 4.

В І Д О М О С Т І
про фінансування передвиборної агітації за рахунок коштів власних виборчих фондів

окремих політичних партій, виборчих блоків партій за станом на 27. 03. 98 р.
Таблиця 4 (в грн.)
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Слід зауважити, що наведені у табл. 4 дані є також неповними (з точки зору використання коштів)
з причини подання фінансових звітів напередодні виборів (термін подачі звітів за сім днів до виборів
визначає частина 10 статті 37 Закону).

Як видно із наведеної таблиці та діаграм (рис. 3, 4) більша частина коштів власних виборчих фондів
була спрямована на передвиборну агітацію в засобах масової інформації, друге місце щодо використання
коштів виборчих фондів посідають заходи, пов’язані з виготовленням та розповсюдженням друкова)
ної продукції. Кошти власних виборчих фондів також використовувалися для організації зустрічей з
виборцями та на інші заходи, безпосередньо пов’язані з передвиборною  агітацією.

Діаграма
спрямування використання коштів власних виборчих фондів політичних партій,

виборчих блоків партій, які отримали право на розподіл мандатів
(до табл. 4)

На проведення
зустрічей
з виборцями На випуск і

розповсюдження
друкованої
продукції

Інші витрати

На періодичні
друковані видання
(газети і журнали)На оплату послуг

радіо, телебачення

0,82
6,38

66,51

19,80

6,49

Рис. 3

Відповідно до частини дев’ятої статті 37 виборчого Закону мало місце повернення пожертвувачам
їх коштів у період ведення виборчої кампанії.

Безспірним лідером щодо ефективності вкладення коштів є Комуністична партія України – витрати
власного виборчого фонду цієї партії на завоювання одного депутатського мандата складають всього 912 грн.

Використання коштів Прогресивною соціалістичною партією України складає 790,8 грн. на один
здобутий депутатський мандат.

Найбільше вкладення коштів на ведення передвиборної агітації на один здобутий мандат (100,9 тис.
грн) провела Народно)демократична партія.

Необхідно також назвати й ті партії, які витратили значні кошти, але не завоювали мандатів:
–Партія регіонального відродження України – 793,6 тис. грн.
–Виборчий блок партій «Блок Демократичних партій – НЕП (народовладдя, економіка, порядок)»

– 742,0 тис. грн.
–Виборчий блок партій «Партія праці та Ліберальна партія – Разом!» – 705,9 тис. грн.
–Партія національно)економічного розвитку України – 700,0 тис. грн.
–Виборчий блок партій «Трудова Україна» – 406,6 тис. грн.
Щодо розмірів власних виборчих фондів кандидатів у народні депутати України в одномандатних

виборчих округах, то в окремих випадках вони сягали діапазону значень від 100 до 700 тис. грн.
Після встановлення результатів виборів та визнання повноважень обраних депутатів на спеціаль)

них тимчасових рахунках власних виборчих фондів утворилися залишки коштів, не використаних
на передвиборну агітацію. Відповідно до частини восьмої статті 37 Закону, якою визначено порядок
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використання залишків коштів на рахунках власних виборчих фондів, за рішенням Центральної та
відповідних окружних виборчих комісій зазначені кошти перераховувалися до Державного бюдже)
ту України.

Центральною виборчою комісією після визнання повноважень обраних депутатів у багатомандат)
ному загальнодержавному виборчому окрузі прийнято 18 постанов про перерахування до Державного
бюджету залишків коштів на рахунках власних виборчих фондів політичних партій, виборчих блоків
партій на загальну суму 1417,5 грн.

За час повноважень окружних виборчих комісій ними прийняті аналогічні рішення про перераху)
вання до Державного бюджету залишків коштів на рахунках виборчих фондів кандидатів у депутати
на загальну суму більш ніж 20000 грн.

У зв’язку із закінченням повноважень окружних виборчих комісій і численними зверненнями
установ банків про наявність залишків коштів на рахунках власних виборчих фондів кандидатів у
депутати в одномандатних виборчих округах, згідно із частиною восьмою статті 37 Закону, Централь)
ною виборчою комісією прийнято близько 200 постанов про перерахування до Державного бюджету
залишків коштів на рахунках власних виборчих фондів кандидатів у депутати на загальну суму
24332,3 грн. Ця робота практично носить умовно постійний характер у зв’язку з проведенням повтор)
них виборів та виборів замість депутатів, які вибули.

Центральною та окружними виборчими комісіями згідно із частиною восьмою статті 37 Закону
було також забезпечено право кандидатів, які балотувалися на виборах, що були визнані недійсними,
і зареєструвалися кандидатами у депутати на повторних виборах, розпоряджатися коштами, що зали)
шилися на рахунках їх власних виборчих фондів.

В окремих випадках за погодженням окружних та Центральної виборчої комісій за наявністю ваго)
мих підстав було надано можливість суб’єктам виборчого процесу використати кошти власних вибор)
чих фондів після голосування і підведення підсумків виборів.

Узагальнюючи викладене, слід віддати належне Центральній та окружним виборчим комісіям, яки)
ми були створені сприятливі умови для суб’єктів виборчого процесу щодо вільного вибору форм і
методів передвиборної агітації, здійснення ними своїх конституційних прав і гарантій, передбачених
виборчим законодавством.

Крім забезпечення належних умов суб’єктам виборчого процесу щодо утворення власних вибор)
чих фондів для фінансування передвиборної агітації згідно із частиною п’ятою статті 37 Закону, Цент)
ральною виборчою комісією вжито ряд заходів щодо організації і здійснення контролю за надходжен)
ням та використанням коштів виборчих фондів, здійснення якого покладено на Центральну і окружні
виборчі комісії, податкові органи та установи банків.

Законом, на жаль, не визначено порядок здійснення такого контролю та його послідовність. У зв’яз)
ку з цим Комісією було доручено Державній податковій адміністрації України та Національному бан)
ку України внести пропозиції щодо порядку формування власних виборчих фондів та здійснення
контролю за надходженням і використанням коштів зазначених фондів.

Постановою Центральної виборчої комісії «Про деякі питання проведення перевірок щодо форму)
вання власних виборчих фондів і політичних партій, виборчих блоків партій, кандидатів у народні
депутати України» від 13 лютого 1998 року № 65 було затверджено запропоновані Державною подат)
ковою адміністрацією України методичні вказівки щодо порядку здійснення податковими органами
вищезазначеного контролю.

На жаль, Національний банк України обмежився лише наданням інструктивних листів з питань
відкриття рахунків та ведення обліку коштів власних виборчих фондів, що не сприяло виконанню
установами банків повною мірою своїх контрольних повноважень.

На виконання частини п’ятої статті 37 Закону Державною податковою адміністрацією України прове)
дено 2426 перевірок з питань правильності надходження і використання коштів власних виборчих фондів.

Перевірками встановлено ряд порушень виборчого законодавства щодо фінансування виборчої
кампанії окремими політичними партіями, виборчими блоками партій. Зокрема, виявлено, що всупе)
реч вимогам частини третьої статті 37 Закону до власних виборчих фондів було перераховано (і уста)
новами банків надано змогу використати) 283007 грн.

Крім того, виявлено використання коштів виборчих фондів не за цільовим призначенням в пору)
шення частини 12 статті 37 Закону на суму 65621 грн.

У тому числі:
–політичними партіями та виборчими блоками партій – 18616 грн.;
–кандидатами у депутати – 47005 грн.
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Діаграма
спрямування коштів власних виборчих фондів політичних партій
та виборчих блоків партій на проведення передвиборної агітації,

які отримали право на розподіл мандатів
у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі

(до табл. 4)

Комуністична партія України

Виборчий блок Соціалістичної партії України та Селянсь)
кої партії України «За правду, за народ, за Україну!»
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Мали місце й інші порушення виборчого законодавства як суб’єктами виборчого процесу, так і його
учасниками, зокрема  засобами масової інформації.Так, мало місце проведення передвиборної агітації,
зокрема у засобах масової інформації до реєстрації виборчими комісіями суб’єктів виборчого процесу.

В результаті здійснення контролю Центральною виборчою комісією встановлені факти відкриття двох
рахунків одним суб’єктом виборчого процесу та відкриття рахунків власних виборчих фондів кандидата)
ми у депутати, які були зареєстровані у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі.

Із наведених у цьому розділі даних таблиць видно, що окремими суб’єктами виборчого процесу
невчасно надавалась інформація про відкриття рахунків власних виборчих фондів та фінансові звіти,
інколи фінансові звіти про дохідну частину та використання коштів власних виборчих фондів взагалі
не надавалися, виборчі комісії не завжди володіли достовірною та повною інформацією про рух коштів
на рахунках власних виборчих фондів, яка підлягала оприлюдненню.

Рис. 4
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Недотримання суб’єктами виборчого процесу вимог Закону  або пряме його невиконання обумовлено,
перш за все, недосконалістю самого Закону та його невизначеністю з окремих досить важливих питань, а
особливо відсутністю санкцій та механізму притягнення до відповідальності  суб’єктів виборчого проце)
суза порушення вимог Закону.

Практика проведення виборів народних депутатів України 1998 року свідчить про необхідність
істотного доопрацювання виборчого Закону,  зокрема з питань фінансового забезпечення виборів,
внесення відповідних змін і доповнень до чинного законодавства, що регулюють взаємовідносини всіх
учасників і суб’єктів виборчого процесу.

Так, на наш погляд, законодавцю потрібно чітко визначити, що утворення власних виборчих фондів
це не тільки право, а й обов’язок учасників виборчого процесу.

Ця норма випливає із змісту статті 37 Закону, якою обмежується використання коштів ряду юри)
дичних та фізичних осіб у формуванні власних виборчих фондів та змісту статті 35 Закону, якою
обмежено агітацію у засобах масової інформації розмірами власних виборчих фондів.

Необов’язковість утворення власного виборчого фонду, про що йдеться в частині першій статті 37
Закону і неповний перелік юридичних та фізичних осіб, яким заборонено вносити пожертвування до
власних виборчих фондів, зводять нанівець спроби законодавця обмежити вплив на формування вищо)
го законодавчого органу України іноземних держав, окремих владних структур та тіньового капіталу.

Така необов’язковість утворення власних виборчих фондів на потреби передвиборної агітації полі)
тичних партій і виборчих блоків партій та відсутність заборонної норми проводити таку агітацію поза
межами виборчих фондів спричинила непоодинокі факти, коли партії взагалі власних виборчих фондів
не утворювали, а заходи передвиборної агітації оплачували за партійні кошти.

Так, Народний Рух України власний виборчий фонд не створював і передвиборну агітацію прово)
див за кошти партії. Не відкрили рахунки власних виборчих фондів також Прогресивна соціалістична
партія, партія «Союз», виборчий блок партій «Європейський вибір України», Партія захисників Вітчиз)
ни та Республіканська Християнська партія.

Все це, на наш погляд, слід врахувати при подальшому удосконаленні законодавчої бази наступних
виборчих кампаній.

Необхідно також надати додаткові повноваження Центральній виборчій комісії, зокрема щодо виз)
начення порядку функціонування власних виборчих фондів, а також порядку здійснення контролю за
джерелами надходження та використанням коштів вказаних фондів. Поклавши на Комісію методичне
забезпечення виборів та контроль за дотриманням виборчого законодавства, але не надавши їй права
визначати порядок забезпечення цих заходів, зокрема визначення порядку формування власних вибор)
чих фондів та контролю з боку виборчих комісій, податкових органів, установ банків, контрольно)реві)
зійних та правоохоронних органів законодавець унеможливив практичне здійснення цих повноважень
відсутністю санкцій та механізму притягнення до відповідальності за можливі порушення Закону.

Відповідні пропозиції фахівцями Центральної виборчої комісії опрацьовані і внесені на розгляд
Верховної Ради України в установленому порядку.

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

м. Київ
14 січня1998 року   № 12

Про організацію контролю
за формуванням власних виборчих фондів політичних партій,

виборчих блоків партій, виборчих фондів кандидатів у депутати
та їх використанням для фінансування передвиборної агітації

З метою організації контролю за фінансуванням передвиборної агітації за рахунок власних вибор)
чих фондів Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити «Порядок обліку надходження та витрат власного виборчого фонду політичної партії,
виборчого блоку партій, кандидата у депутати під час підготовки до проведення виборів народних
депутатів України 29 березня 1998 року», що додається.

2.  Просити Національний банк України зобов’язати установи банків неухильно виконувати вимо)
ги статті 37 Закону України «Про вибори народних депутатів України».

3.  Просити Національний банк України та Державну податкову адміністрацію України визначитися в
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межах своїх повноважень щодо здійснення контролю за правильністю відкриття та використання коштів
власних виборчих фондів політичних партій, виборчих блоків партій, кандидатів у депутати і постійного
інформування Центральної та окружних виборчих комісій про результати проведення такого контролю.

4.  Просити Національний банк України вжити заходів щодо забезпечення у триденний термін
подання відомостей Центральній та відповідним окружним виборчим комісіям, а також державним
податковим адміністраціям про розміри, джерела надходжень та рух коштів на рахунках відповідних
фондів політичних партій, виборчих блоків партій, кандидатів у депутати.

5.  Державній податковій адміністрації у тижневий термін подати для погодження Центральною вибор)
чою комісією методичні вказівки щодо проведення державними податковими адміністраціями переві)
рок правильності формування власних виборчих фондів політичних партій, виборчих блоків партій,
виборчих фондів кандидатів у депутати та їх використання для фінансування передвиборної агітації.

6.  Національному банку України та Державній податковій адміністрації України невідкладно інформу)
вати Центральну виборчу комісію та відповідні окружні виборчі комісії про всі факти порушень, встанов)
лені при здійсненні ними контролю за надходженням та використанням коштів власних виборчих фондів
політичних партій, виборчих блоків партій, кандидатів у депутати для термінового реагування.

Голова
Центральної виборчої комісії  М. РЯБЕЦЬ

Затверджено постановою
 Центральної виборчої комісії

від 14 січня 1998р. № 12
ПОРЯДОК

обліку надходження та витрат власного виборчого фонду
політичної партії, виборчого блоку партій, кандидата у депутати

під час підготовки до проведення виборів
народних депутатів України 29 березня 1998 року

1. Загальні положення
1. З метою фінансування передвиборної агітації політичної партії або виборчого блоку партій – по

багатомандатному загальнодержавному виборчому округу, кандидата у депутати – по одномандатно)
му виборчому округу утворюються власні виборчі фонди (далі виборчі фонди).

2. Виборчі фонди утворюються за рахунок коштів політичної партії, виборчих блоків партій, кандидата
у депутати. До зазначений фондів можуть вноситись пожертвування громадян України та юридичних осіб.

3. Забороняється робити внески до цих фондів органам державної влади, державним підприєм)
ствам, установам і організаціям, органам місцевого самоврядування, іноземним юридичним і фізич)
ним особам, анонімним особам, міжнародним організаціям та об’єднанням.

Інформацію про такі внески установи банків в одноденний термін надсилають до органів державної подат)
кової адміністрації за місцем розташування виборчих комісій та до відповідних окружних виборчих комісій.

У разі надходження таких внесків кошти за рішенням Центральної або відповідних окружних ви)
борчих комісій перераховуються до Державного бюджету України установами банків протягом тижня
після прийняття зазначеного рішення.

Підставою для прийняття такого рішення Центральною або окружними виборчими комісіями є
подання відповідних державних податкових адміністрацій про результати проведення перевірок пра)
вильності формування доходної частини виборчого фонду.

4. Кошти виборчих фондів використовуються виключно на потреби агітаційної кампанії політич)
ної партії, виборчого блоку партій, кандидата у депутати. Використання коштів виборчих фондів не за
цільовим призначенням забороняється.

5. Усі розрахунки із виборчих фондів кандидатів у депутати, політичних партій, виборчих блоків
партій проводяться лише у безготівковій формі.

6. Кандидати у депутати, уповноважені особи політичної партії, виборчого блоку партій мають
право відмовитися від коштів, що надійшли від пожертвувача, шляхом подання платіжного доручення
до установи банку, в якій відкрито рахунок відповідного виборчого фонду. Ці кошти повертаються
зазначеною установою банку пожертвувачу за його рахунок.

7. Не використані під час виборчої кампанії кошти виборчих фондів за рішенням Центральної або
відповідних окружних виборчих комісій перераховуються до Державного бюджету України протягом
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тижня після проведення виборів.
Підставою для прийняття такого рішення Центральною або окружними виборчими комісіями є

фінансовий звіт про надходження та витрати коштів виборчого фонду, який подається не пізніше як за
сім днів до дня виборів уповноваженою особою політичної партії, виборчого блоку партій, кандидатом
у депутати або його довіреною особою.

II. Порядок відкриття власного виборчого фонду
8. Рахунки виборчих фондів політичної партії, виборчого блоку партій відкриваються в установах

банків відповідно до інструкції № 3 Національного банку України з урахуванням особливостей їх
створення за заявою уповноваженої особи політичної партії, виборчого блоку партій після реєстрації
партії, виборчого блоку партії Центральною виборчою комісією.

9. Рахунки виборчих фондів кандидатів у депутати відкриваються в установах банків за заявами кан)
дидатів у депутати, довірених осіб кандидатів у депутати після їх реєстрації у відповідній виборчій комісії.

10. Інформацію про відкриття рахунків виборчих фондів уповноважені особи політичних партій,
виборчих блоків партій передають до Центральної виборчої комісії, а кандидати чи довірені особи
кандидатів у депутати – до відповідних окружних виборчих комісій .

Повідомлення про відкриті рахунки виборчих фондів публікуються в засобах масової інформації
політичними партіями, виборчими блоками партій, кандидатами у депутати за рахунок їх власних
виборчих фондів.

11. Політична партія, виборчий блок партій або кандидат у депутати мають право відкрити лише
один тимчасовий поточний рахунок для формування свого власного виборчого фонду.

III. Порядок надходження грошових коштів
12. Пожертвування громадян України та юридичних осіб приймаються установами банків і підприє)

мствами зв’язку.
1З. Пожертвування громадян України приймаються тільки за наявності паспорта або документа, що

його заміняє, яким підтверджується громадянство України. Пожертвувач повинен указати в платіж)
ному документі своє прізвище, ім’я та по батькові (повністю), місце проживання.

14. Пожертвування юридичних осіб у виборчі фонди проводяться тільки шляхом безготівкового
перерахунку грошових сум на спеціальні тимчасові рахунки.

IV. Облік та витрачання коштів виборчих фондів
15. Кошти, що надходять до виборчих фондів, та їх використання підлягають обліку за відповідною

формою.
Установа банку, за письмовим зверненням кандидата у депутати, його довіреної особи чи уповнова)

женої особи політичної партії, виборчого блоку партій, а також Центральної та окружних виборчих
комісій, подає відомості про розміри та джерела надходжень до виборчого фонду за вказаною формою.

16. Грошові кошти виборчих фондів можуть спрямовуватися на оплату випуску та поширення агітацій)
них матеріалів, в яких обов’язково мають бути відомості про автора видання, тираж, номер замовлення, назва
та адреса поліграфічного підприємства, що виконувало замовлення, а також на об’яви, виступи в засобах
масової інформації, зустрічі з виборцями та інші цільові заходи, пов’язані з передвиборною агітацією.

17. Платні послуги, які виконуються юридичними особами для політичних партій, виборчих блоків
партій, кандидатів у депутати, письмово оформлюються як угода (рахунок, акт). В угоді повинні бути
реквізити сторін, відомості про обсяг виконаних робіт, вартість, розрахунки, порядок оплати, терміни
виконання робіт, примітка про відповідальність сторін.

18. З фізичними особами, які будуть виконувати роботи з проведення передвиборної агітації на
платній основі, укладається угода. В угоді вказується прізвище, ім’я та по батькові, залученої до роботи
особи, паспортні відомості, перелік виконаних робіт, терміни їх виконання і сума коштів за проведену
роботу, а також поточний рахунок, на який вона буде перерахована.

V. Звітність та контроль
19. Не пізніше як за сім днів до дня виборів уповноважені особи політичної партії, виборчого блоку

партій, кандидати у депутати або їх довірені особи зобов’язані передати відповідно до Центральної чи
окружних виборчих комісій фінансові звіти про джерела надходжень у виборчий фонд за формою,
встановленою Центральною виборчою комісією. Відомості про доходну частину виборчих фондів
оприлюднюються відповідними виборчими комісіями не пізніше як за два дні до виборів.

20. Для здійснення контролю за надходженням та використанням коштів виборчого фонду, достовірністю
обліку та витрат цих коштів створюється контрольно)ревізійний відділ у Центральній виборчій комісії.

VI.  Відповідальність фізичних та юридичних осіб
21. Особи, які винні у порушенні порядку надходження та витрат коштів виборчих фондів, несуть в

установленому законодавством порядку дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та цивільно)
правову відповідальність.

Секретар
Центральної виборчої комісії  Я. ДАВИДОВИЧ



Становлення державних інститутів влади на демократичних засадах, про що проголошено в Кон�
ституції України, нині є основним із загальнодержавних пріоритетів України як незалежної держави.

Центральне місце у цьому процесі займає Центральна виборча комісія, яка є постійно діючим дер�
жавним органом, що відповідно до Конституції України, Закону України «Про Центральну виборчу
комісію» та інших законодавчих актів України забезпечує організацію підготовки і проведення ви�
борів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнських референдумів, здійснює
консультативно�методичне забезпечення виборів до місцевих рад, сільських, селищних, міських голів
і проведення місцевих референдумів.

Центральна виборча комісія очолює систему виборчих комісій, які утворюються для підготовки і
проведення виборів Президента України, народних депутатів України та всеукраїнських референ�
думів, спрямовує їх діяльність.

Для виконання Центральною виборчою комісією функцій, що передбачені чинним виборчим законо�
давством України, особливе і, в той же час, специфічне місце, займає організація інформаційної підтрим�
ки виборчого процесу.

Слід зауважити, що ідея використання автоматизованих інформаційних систем у виборчому про�
цесі в чинному виборчому законодавстві знайшла скромне місце лише в січні 1998 року в статті 33
Закону України «Про Центральну виборчу комісію».

При цьому суттєвою особливістю названої статті Закону є вимога, що «під час процедури голосу�
вання автоматизована інформаційна система використовується виключно для спостереження за хо�
дом і результатами голосування. Дані про результати голосування, отримані через автоматизовану
систему, є попередньою інформацією, що не має юридичних наслідків». Тобто законодавець дає мож�
ливість отримати оперативну інформацію через використання автоматизованої інформаційної систе�
ми, але визначив її роль як допоміжну, що не має правових наслідків. І це свідчить про деяку нашу
недовіру до сучасних автоматизованих інформаційних систем у цілому і до застосовуваних програм�
но�технічних засобів зокрема.

У той же час наявність 225 виборчих округів та впровадження у життя змішаної (мажоритарно�
пропорційної) системи виборів народних депутатів різко збільшило обсяги виборчої інформації щодо
кандидатів у депутати як в одномандатних виборчих округах, так і в багатомандатному загальнодер�
жавному виборчому окрузі, де депутатські мандати виборювали тридцять політичних партій і вибор�
чих блоків партій. Опрацювання таких обсягів інформації, її аналіз можливо здійснити лише з вико�
ристанням сучасних надійних програмно�технічних засобів обробки баз даних.

І наше тверде переконання в тому, що організація інформаційної підтримки виборчого процесу
потребує систематизованих скоординованих дій Центральної виборчої комісії, органів державної ви�
конавчої влади і місцевих рад щодо реалізації єдиної національної політики щодо організації і прове�
дення виборчого процесу в державі на демократичних засадах. Ця стратегія і складає основу розробле�
ної концепції створення Єдиної інформаційної системи «Вибори» як одного з дієвих механізмів реалі�
зації законодавства України щодо виборів Президента України, народних депутатів України, депу�
татів місцевих рад та проведення всеукраїнських референдумів.

Перший етап створення Єдиної інформаційної системи «Вибори» було розпочато і завершено до
виборів народних депутатів України 29 березня 1998 року. Центральною виборчою комісією було
виконано значний обсяг першочергових заходів для створення інформаційних систем як ефективного
засобу забезпечення підготовки , проведення та підведення підсумків виборів народних депутатів Ук�
раїни,а також забезпечення належного функціонування Комісії як нової незалежної державної інсти�
туції в Україні. Виконана робота першого етапу (в межах асигнованих бюджетних коштів ) органічно
вписалася в загальну стратегію Єдиної інформаційної системи «Вибори» в державі і передбачала ство�
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рення кількох функціональних підсистем,без яких проведення на сучасному рівні виборів народних
депутатів України було б неможливим.

За невеликий проміжок часу необхідно було сформулювати концепцію створення інформаційних
систем Центральної виборчої комісії, розробити технічне завдання, технічний проект, реалізувати
його та налагодити належну експлуатацію створених систем. Генеральним підрядником, у зв’язку з
відсутністю часу і відповідних коштів, виступила сама Центральна виборча комісія. Виконання цього
завдання було покладено на відділ комп’ютеризації та інформаційно�аналітичний відділ Секретаріату
Комісії, які аналізували проблеми та пропонували шляхи їх вирішення, взяли безпосередню участь у
створенні системи та організації обробки інформації на всіх етапах виборчого процесу.

Безпосереднє керівництво роботами з розробки та впровадження технічного проекту комп’ютери�
зації виборчого процесу здійснював член Центральної виборчої комісії М. Коваль. Контроль за ходом
виконання всіх етапів робіт, враховуючи їх важливість, було покладено на заступника Голови Комісії
М. Демяненка. Консультативно�методичне забезпечення процесу розробки основних алгоритмічних
рішень системи ІАС «Вибори�98» щодо дотримання Закону України «Про вибори народних депутатів
України» та вирішення принципових і найважливіших питань, що стосуються реалізації проекту,
здійснював Голова Комісії М. Рябець.

Для виконання робіт щодо створення інформаційних систем до Центральної виборчої комісії надійшла
велика кількість пропозицій від профільних організацій у сфері розробки та впровадження комп’ютерних
технологій. При виборі оптимального шляху вирішення цієї важливої проблеми, для її кваліфікованого
вивчення, аналізу можливостей та вирішення питань, кому надати перевагу для виконання тієї чи іншої
роботи була створена Науково�технічна рада Центральної виборчої комісії, яку очолив Голова Централь�
ної виборчої комісії Михайло Рябець. До її складу увійшли члени Центральної виборчої комісії, керівники
структурних підрозділів Секретаріату, провідні фахівці вітчизняних науково�дослідних установ.

Відповідно до Положення про Науково�технічну раду вона була наділена такими функціями як
розгляд пропозицій виконавців та їх експертна оцінка, розгляд питань впровадження у виборчий про�
цес сучасної комп’ютерної техніки, програмного та інформаційного забезпечення, відповідних кон�
цепцій та проектів. Висновки та обгрунтування Науково�технічної ради носили дорадчий характер.

Науково�технічна рада опрацювала та внесла ряд пропозицій на розгляд Центральної виборчої комісії
з важливих питань програмно�технічного забезпечення проведення та підготовки виборчої кампанії
1998 року. Зокрема, постановами Комісії були затверджені концепція та технічне завдання на розроб�
ку інформаційних систем Центральної виборчої комісії, опрацьовані пропозиції організацій щодо ви�
конання окремих робіт з технічного та програмного забезпечення інформаційних технологій у Цент�
ральній виборчій комісії, апаратно�програмних засобів прес�центру Комісії, стану виконання укладе�
них угод, питань розробки та впровадження «Інформаційно�аналітичної системи «Вибори�98», а та�
кож програмно�технічного комплексу прес�центр «Вибори�98» тощо.

У процесі розробки концепції інформатизації була прийнята стратегія створення системи інформа�
ційного забезпечення виборчого процесу на основі сучасної комп’ютерної техніки, програмного забез�
печення, засобів зв’язку із застосуванням підходу до побудови відкритих систем та створення баз
даних на основі технології «клієнт�сервер». Система створювалася за схемою «зверху вниз». Основ�
ними складовими системи стали:

– інформаційно�аналітична система «Вибори�98»;
– автоматизована система «Прес�центр»;
– регіональні системи обробки інформації та зв’язку (27 регіонів);
– системи ведення бухгалтерського обліку, кадрового обліку та діловодства;
– системи забезпечення ефективної роботи членів Центральної виборчої комісії та працівників її

Секретаріату;
– системи захищеного внутрішнього та зовнішнього зв’язку.
Інформаційно�аналітична система (далі ІАС) «Вибори�98», створена на основі концепції інтегро�

ваного банку даних, являє собою симбіоз загальносистемних та спеціальних (прикладних) програмних
засобів, технічного та інформаційного забезпечення, призначених у сукупності для автоматизації про�
цесу збору, обробки, аналізу інформації на всіх етапах виборчого процесу.

Система має двохрівневу ієрархічну архітектуру:
перший рівень – центр збору та обробки інформації в Центральній виборчій комісії (централь�
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ний вузол);
другий рівень – регіональний центр збору та обробки інформації, що надходить від окружних ви�

борчих комісій ( регіональний вузол).
У системі існує можливість обробки інформації безпосередньо з округів (при наявності відповід�

ного транспортного рівня). До регіонального (окружного) рівня системи входять повнофункціональні
підсистеми (задачі), створені в єдиній концепції з центральним вузлом.

Інформаційно�аналітична система «Вибори�98» виконує такі функції:
– накопичення в Центральній виборчій комісії інформації про перебіг виборчого процесу для всіх видів

виборів (чергових, позачергових, повторних, замість депутатів, які вибули) на етапах: реєстрації канди�
датів у депутати в багатомандатному загальнодержавному та одномандатних виборчих округах, голосуван�
ня, підрахунку голосів і визначення результатів виборів в округах, регіонах та Україні в цілому;

– облік виборчих округів України із зазначенням усіх необхідних характеристик та етапів вибор�
чого процесу щодо кожного округу;

– узагальнення інформації про хід реєстрації кандидатів у регіонах та виборчих округах;
– формування даних про кандидатів у депутати в обсязі характеристик, передбачених Законом

України «Про вибори народних депутатів України»;
– збір (за допомогою електронної пошти або телеграфних повідомлень), контроль та обробка опера�

тивної інформації про результати виборів;
– алгоритмічно�програмна підтримка Закону «Про вибори народних депутатів України»в процесі

аналізу результатів голосування;
– формування регламентних звітів, статистичних та інформаційно�аналітичних довідок;
– система довільних запитів користувача згідно з довільною комбінацією параметрів та їх значень,

оперативне формування відповідних звітів за формою, визначеною користувачем, для перегляду на
екрані або друку;

– візуалізація аналітичних даних про кандидатів, обраних народних депутатів та ходу голосування
і підсумків виборів у багатомандатному загальнодержавному та одномандатних виборчих округах у
вигляді графіків на екрані та виведення їх на друкуючий пристрій і електронне табло загального кори�
стування в залі прес�центру Комісії.

До технології збору інформації від окружних виборчих комісій входять такі етапи:
– збір та введення в базу даних інформації про склад окружних виборчих комісій;
– збір та введення в базу даних інформації про хід реєстрації кандидатів у народні депутати в

одномандатних виборчих округах;
– збір та введення в базу даних інформації про кандидатів, які балотуються в одномандатних ви�

борчих округах (бази даних округів, які формуються в регіональних центрах обробки інформації);
– збір та введення в базу даних інформації щодо зняття кандидатів з балотування в одномандатних

виборчих округах;
– збір та введення в базу даних інформації про кількість виборчих дільниць, кількість виборців у

кожному одномандатному виборчому окрузі;
– збір та введення в базу даних оперативної інформації про хід голосування в кожному виборчому

окрузі в день виборів;
– збір та введення в базу даних оперативної інформації про результати голосування в одномандат�

них та багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі в процесі підведення підсумків ре�
зультатів голосування. Вся інформація формується в базах даних регіональних центрів та передається
в базу даних Центральної виборчої комісії;

Крім вищезазначеного, система забезпечує можливість безпосереднього введення даних з телексів,
повідомлень встановленої форми, телеграм, протоколів окружних виборчих комісій в базу даних
Центральної виборчої комісії.

Інформація, яка передається з регіональних баз даних, перевіряється (як на рівні передачі, так і на
рівні приймання) на наявність помилок, вносяться корективи і тільки після цього з службової бази
даних переноситься в основну.

У центральному вузлі обробки інформації Центральної виборчої комісії безпосередньо формують�
ся бази даних про політичні партії, виборчі блоки партій�суб’єктів виборчого процесу, списки канди�
датів від партій, база даних округів, довідники та кодифікатори системи.
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Програмне забезпечення ІАС «Вибори�98» – це сукупність загальносистемних та спеціальних (при�
кладних) програмних засобів, які пов’язують наявні технічні засоби, засоби зв’язку та інформаційне
забезпечення в процесі автоматизації збору, обробки та аналізу інформації на всіх рівнях системи.

Загальносистемне програмне забезпечення ІАС «Вибори�98» – це сукупність програмних за�
собів загального призначення, за допомогою яких здійснюється управління системою, взаємодія
технічних засобів, розробка спеціального програмного забезпечення, створення середовища для
зберігання інформації.

Для створення єдиного інформаційного середовища на основі концепції банку даних використано
СУБД ORACLE Enterprise Edition Version 8.0 4.0.0. for Windows NT, регіональні банки даних реалізо�
вано в середовищі СУБД PARADOX. Засоби розробки прикладного програмного забезпечення – Borland
Delphi Client/Server suite V.3.01.

Транспортний рівень у системі забезпечується за допомогою електронної пошти при передачі інфор�
мації регіонам. Використано протокол Internet mail сервіс (протоколи SMTP та POPЗ). Приймання
даних від регіонів здійснюється за допомогою Internet FTP сервісу. Інтерфейс із телефонними канала�
ми, що комутуються, здійснюється за допомогою програмного забезпечення Access Builder 2208, вста�
новленого на поштовому сервері.

Локальна комп’ютерна мережа обслуговується сітьовою операційною системою Windows NT 4.0 ,
робочі станції клієнта функціонують у середовищі Microsoft Windows 95 OSR 2 та забезпечені пакета�
ми прикладних програм Мs Office 97.

Спеціальне (прикладне) програмне забезпечення ІАС «Вибори�98» розроблено вітчизняними фахів�
цями науково�виробничого підприємства «Проком» як пакет прикладних програм, який забезпечує
реалізацію всього спектру функцій по збору, обробці та аналізу інформації на всіх етапах виборчого
процесу. Систему реалізовано в архітектурі «клієнт�сервер» за допомогою системи програмування
Borland Delphi Client/Server suite V.3.01.

Пакет прикладних програм складається з підсистем (функціональних задач), кожна з яких реалізує
окремі функції системи, а саме:

– підсистема первинного формування, актуалізації та контролю баз даних, в якій здійснюється
введення облікових карток кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах, інфор�
мація щодо довірених осіб, виборчих округів, окружних виборчих комісій, політичних партій, вибор�
чих блоків партій – суб’єктів виборчого процесу, здійснюється формування довідників та кодифіка�
торів системи тощо;

– підсистема «депутат», в якій формуються списки, облікові картки депутатів по одномандатних та
багатомандатному загальнодержавному виборчих округах, ведеться облік депутатських посвідчень,
готуються відомості для преси;

– інформаційно�довідкова підсистема користувача, яка складається з відеограм (екранів перегля�
ду): «регіон», «округ», «кандидат», «депутат» тощо. Рівень користувача системи, крім спеціальних
екранів перегляду інформації, представлено у вигляді WEB�серверної інформаційної системи, яка
забезпечує доступ до бази даних ІАС «Вибори�98» в режимі INTRANET та INTERNET;

– підсистема приймання та обробки оперативної інформації про хід та результати голосування в
одномандатних виборчих округах та багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі;

– підсистема формування списків, регламентних звітів на всіх етапах виборчого процесу;
– підсистема реалізації запитів до бази даних (регламентних та довільних) на рівні користувача і

адміністратора баз даних;
– підсистема підготовки аналітичних звітів за основними характеристиками суб’єктів виборчого

процесу;
– підсистема приймання та обробки повідомлень, обміну інформацією з регіональним (окружним)

рівнем системи;
– підсистема візуалізації і графічного відображення інформації (аналітичні дані, хід голосування,

результати голосування тощо);
– підсистема формування та передачі інформації до пресс�центру «Вибори�98»;
– підсистема адміністрування баз даних та режимів функціонування системи.
Інформаційне забезпечення ІАС «Вибори�98» складається з:
– нормативно�довідкової (умовно постійної ) інформації;
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– оперативної інформації;
– похідної інформації.
Нормативно�довідкова інформація відображена в двадцяти п’яти довідниках та електронних коди�

фікаторах системи: регіони України, виборчі округи, партії, виборчі блоки партій, групи професій,
групи посад тощо.

Оперативна інформація – це інформація про хід реєстрації, списки кандидатів, результати голосу�
вання тощо.

Похідна інформація – це результати обробки, групування, упорядкування, обчислення, які зберіга�
ються в базі даних та (або) видаються у вигляді графіків, звітів, відеограм.

Інформаційно�аналітична система «Вибори�98» формує 50 різноманітних звітів, 30 видів графіч�
ного зображення та інтерпретації інформації, що дозволяє отримати близько 500 графіків для відобра�
ження інформації на різних стадіях виборчого процесу.

Система формує списки кандидатів у народні депутати з різним ступенем деталізації відомостей
про кандидата, видає довідки про хід реєстрації, хід голосування, звіти за результатами голосування в
одномандатних та багатомандатному загальнодержавному округах, відомості про розподіл мандатів,
списки обраних тощо.

Банк даних ІАС «Вибори�98» створено в середовищі СУБД ORACLE 8.04, логічна модель бази
даних ІАС «Вибори�98» складає 81 таблицю з 727 елементами даних. Загальна структурна схема бази
даних ІАС «Вибори�98» наведена на рис. 1.

Структура баз даних ІАС «ВИБОРИ�98»
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Захист інформації від несанкціонованого доступу реалізовано в ІАС «Вибори�98» організаційними
та техніко�програмними засобами.

Організаційно ці функції покладено на системного адміністратора центрального вузла обробки інфор�
мації Центральної виборчої комісії та адміністраторів регіональних вузлів обробки інформації.

Системний адміністратор центрального вузла має декілька програмних засобів, які дозволяють
забезпечити розподіл доступу та захист інформації від несанкціонованого доступу на різних рівнях
системи, а саме:

– захист на рівні пароля сервера та бази даних;
– захист та розподіл доступу до певних функцій системи та відповідної інформації (механізми

ідентифікації та системи паролів);
– захист при обміні інформацією з регіонами (округами) за допомогою механізмів ідентифікації та

аутентифікації;
– оперативний контроль за діями користувача та використання захисту;
– у процесі інтерактивного вводу інформації в систему оформлюються протоколи взаємодії з ба�

зою даних як в електронному вигляді, так і на паперових носіях з підписами операторів.
Усі етапи ідентифікації та аутентифікації заносяться в журнали реєстрації подій. При некоректній

спробі входу в мережу або звернення до бази даних адреса комп’ютера та його ідентифікатор заносять�
ся в журнал реєстрації подій. Забезпечена можливість блокування несанкціонованого вводу інфор�
мації з комп’ютера та не дозволяється доступ до інформаційних ресурсів сервера.

Адміністратори регіональних систем використовують засоби регламентації доступу користувачів
до інформаційних, програмних і апаратних ресурсів та організаційні методи контролю занесення інфор�
мації в базу даних (протокол з підписами відповідальних осіб та адміністратора).

Центр обробки інформації в Центральній виборчій комісії обладнано двома двохпроцесорними
серверами та локальною обчислювальною мережею, що об’єднує 15 персональних комп’ютерів в єдину
систему за допомогою двох пакетів операційної системи Windows NT.

Для забезпечення максимальної надійності і високої продуктивності системи застосовані дубльо�
вані сервери HP NetServer LH Pro компанії HewlettPackard (США) під управлінням операційної сис�
теми ОС Windows NT. У конфігурацію серверів включено дисковий масив RAID рівнів 0,1,5, 128Мб
ОЗП , мікропроцесори Pentium Pro 200 у кожному, 12. 5Гб дискового простору і один внутрішній диск
обсягом 2Гб у кожному для встановлення операційної системи і службових програм.

Застосована модель серверів має шину РСІ та два SCSI контролери, CD�ROM. Застосування дис�
кового масиву RAID гарантує цілісність інформації у випадку збою дисків, а також високу продук�
тивність роботи дисків. Це необхідно для серверів БД. Диски «гарячої заміни» забезпечують зміну
дискових модулів у включеному стані без зупинки серверу, чим забезпечується постійний режим
роботи системи в цілому.

Мережний адаптер FastEthemet забезпечує високошвидкісний інтерфейс із локальною комп’ютер�
ною мережею (ЛКМ). Він установлений на шині РСІ, що забезпечує максимально високу швидкість
обміну даними серверу з ЛКМ.

Для архівування інформації застосовано оптичний накопичувач інформації типу HP Optical
Juke Box 40fx з максимальним розміром дискового простору в 40 Гб. Дисковий простір формуєть�
ся за допомогою встановлення магніто�оптичних дисків ємністю по 2,6 Гб кожний. HP Optical Juke
Box 40fx забезпечує автоматичну зміну дисків, формує єдиний дисковий простір розміром до
40Гб, а також забезпечує автоматичне стиснення даних під час запису на цей дисковий простір.
Висока швидкість доступу до магніто�оптичних дисків, тривалий термін збереження інформації
на них (близько 100 років) дає можливість побудувати ефективну систему архівування зі швид�
ким поновленням даних.

Персональні комп’ютери виготовлені на базі комплектуючих та мікропроцесорів компанії Intel.
Конфігурація дозволяє застосувати високоефективні мікропроцесори Pentium 200mmx. Усі комп’ю�
тери мають мережні адаптери та ліцензійну ОС Windows 95 OSR. На кожному з них також встановле�
но ліцензійне програмне забезпечення MS Office 97 та лазерні принтери.

Кабельна частина мережі виконана за допомогою структурованої кабельної системи на базі кабелю
«скручена пара». Інтелектуальні концентратори дозволяють формувати архітектуру мережі. Нижче в
табл. 1 та табл. 2 наведено специфікації технічних засобів.
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 № п.п Найменування Кількість

1 Сервер бази даних та поштовий сервер

HP NetServer LH Pro 128 Mb, HD 4x4,5 Gb RAID, 2,3 Gb 2

2 SureStore Optical 40 fx 16x2,6 Gb 1

3 AccessBuilder 2208 1

4 3Com SuperStack Dual Speed II Hub 1

5 Модемна стойка MultiTech 1

6 Робоча станція Intel P166 32Мб ОЗП, HDD 1200 Мб, SVGA 15” 15

7 Принтер загального користуваня HP LaserJet 5Si Mopier PS 1

Обладнання
центру обробки інформації Центральної виборчої комісії

табл. 1

Обладнання
регіонального центру обробки інформації

табл. 2

 № п.п Найменування Кількість

1 Джерело безперебійного живлення (UPS) Power Patriot 1700VA 2

2 Модем 2

3 Робоча станція Intel P166 32Мб ОЗП, HDD 1200 Мб, SVGA 15” 2

4 Принтер HP LaserJet 6L 1

Телекомунікаційний центр базується на одному з серверів, інтерфейс із телефонними каналами,що
комутуються, здійснюється за допомогою програмного забезпечення Access Builder 2208, встановлено�
го на поштовому сервері і забезпечує доступ до мережі віддалених користувачів. Підключення регіо�
нальних центрів обробки інформації здійснюється за допомогою модемів. До серверу доступу підклю�
чено модемну стойку, яка , в свою чергу, з’єднана з міні�АТС «Definity». Регіональний центр телефонує
до Центральної виборчої комісії, використовуючи багатоканальний номер. Міні�АТС ідентифікує цей
виклик та з’єднує з модемним пулом. Після перевірки повноважень доступу автоматично здійснюєть�
ся підключення до мережі.

Застосування міні�АТС «Definity» дозволяє гнучко використовувати міські телефонні лінії. На�
приклад, при аварії багатоканального серійного номера міні�АТС «Definity» дозволяє оперативно пе�
реключити AccessBuilder 2208 на інші телефонні канали і тим самим зберегти працездатність системи.
Крім того, міні�АТС “Definity” дозволяє забезпечити внутрішній зв’язок у Центральній виборчій комісії.

Структурну схему обміну інформацією в ІАС «Вибори�98» наведено на рис. 2
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Структурна схема обміну інформації в ІАС «ВИБОРИ�98»

Рис. 2
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Програмне забезпечення ІАС «Вибори�98» було в короткі строки розроблено науково�виробничим
підприємством «ПРОКОМ» (керівник проекту Г. Мандрусова, головний програміст О. Стельмах, го�
ловний конструктор В. Івінський, провідні програмісти Н. Каратаєва і Н. Медведєва, системні програ�
місти Віталій Шпак та Володимир Шпак). Договір на розробку укладено на підставі конкурсу, який
проведено 18 грудня 1997 року. За браком часу розробка велась «з коліс», оскільки відповідні про�
грамні блоки та терміни їх розробки повинні були збігатися з основними етапами та заходами вибор�
чого процесу, який вже розпочався. За два тижні було розпочато роботи щодо формування баз даних.
Високий рівень професійної підготовки колективу, напружена праця фахівців дозволили завершити
роботу вчасно і вже в лютому 1998 року систему було передано в регіони та проведено необхідне
навчання фахівців, які мали обслуговувати систему.

Систему технічного забезпечення ІАС «Вибори�98 (див. рис.2) спроектовано та змонтовано акціо�
нерним товариством «Діалог�Київ».  Постачання обладнання, виконання пуско�налагоджувальних робіт
було завершено в кінці лютого 1998 року. Досвід персоналу АТ «Діалог�Київ», технологічність та
якість обладнання забезпечили бездоганну роботу обладнання  протягом усього виборчого процесу.

Відповідно до п.1 статті 34 Закону України «Про вибори народних депутатів України»  Центральна
виборча комісія повинна надавати представникам засобів масової інформації гарантований доступ до
всієї інформації, пов’язаної з підготовкою та проведенням виборів.

Найзручнішою формою надання інформації великій кількості представників засобів масової інфор�
мації є прес�конференції. Для проведення прес�конференцій на сучасному рівні з можливістю якісного
сприйняття інформації великою кількістю журналістів (до 250 осіб) з використанням зорового каналу
сприйняття, який у 3�6 разів інформативніший, ніж слуховий, і був створений прес�центр Центральної
виборчої комісії. У прес�центрі застосовані засоби індивідуального та колективного відображення
інформації про хід виборчого процесу, що забезпечує його відкритість та демократичність. Інформація
про хід виборів відображається на електронному табло колективного користування та трьох інформа�
ційних моніторах. До директивної технології підготовки і проведення прес�конференцій з викорис�
танням програмно�технічного комплексу входять такі етапи:

1.  Призначення прес�конференції.
2. Підготовка даних.
3. Створення сценарію прес�конференції.
4. Обробка інформації для візуалізації.
5. Прес�конференція.
При виконанні наведеної вище технології проведення прес�конференції вони проходять на якісно

високому рівні.
Функціонування прес�центру підтримується за допомогою програмно�технічного комплексу, що

призначений для:
– отримання інформації про перебіг виборів на всіх етапах виборчого процесу з баз даних ІАС

«Вибори�98»;
– створення кольорових зображень з використанням технології геоінформаційних систем для ство�

рення тематичних карт�інформаційних слайдів (ГІС�технології);
– керування системою відображень залу прес�центру;
– супроводу виступу і відповідей на запитання на моніторі комп’ютера доповідача;
– організації доступу до мережі «Internet» та створення WEB�серверу Центральної виборчої комісії.
Сукупність перелічених функцій дає можливість на сучасному рівні проводити прес�конференції

та поточне інформування представників засобів масової інформації як у приміщенні прес�центру, так
і за межі країни за допомогою «Internet».

Програмно�технічний комплекс прес�центру складається з таких підсистем:
– бази даних та обробки інформації;
– побудови інформаційних слайдів з використанням «ГІС�технології»;
– відображення інформації;
– видачі інформації для супроводу виступу Голови Центральної виборчої комісії під час проведен�

ня прес�конференції.
Підсистеми зв’язані в єдиний технологічний процес роботи прес�центру. Дещо окремо стоять підси�

стеми забезпечення робіт з глобальною комп’ютерною мережею «Internet».
Програмно�технічний комплекс автоматизованого процесу підготовки і проведення прес�конфе�

ренцій функціонує під керуванням оператора, який взаємодіє з базою даних за допомогою меню.
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Програмно�технічний комплекс супроводу виступу Голови Комісії під час прес�конференції при�
значений для інформування головуючого на прес�конференції про детальний склад цифрової інфор�
мації, що виводиться на табло колективного користування, та додаткового інформування журналістів
щодо кандидатів у депутати. Після закінчення прес�конференції визначена керівництвом Центральної
виборчої комісії інформація подається на WEB�сервер.

Програмне забезпечення програмно�технічного комплексу прес–центру розроблено на базі Visual
FOX PRO 5.0, С та С++, де на Visual FOX PRO розроблено програмне забезпечення підсистеми баз
даних та обробки інформації, все інше – на мові С та С++.

Структурно�інформаційну схему програмного забезпечення (ПЗ) зображено на рис. 3.

Технологія обробки інформації в програмно�технічному комплексі «Прес�центр» зображена на рис. 4.
Підготовка до візуалізації виконується з використанням геоінформаційної технології, за допомо�

гою якої створюються слайди комплексних документів. На цьому етапі інформація може бути накла�
дена на карту без змін (таблиця на карті), стовбчасті діаграми, забарвлення окремих регіонів на карті
відповідають певному діапазону значеннь показників.

На етапі візуалізації з підготовлених слайдів та текстових таблиць формуються «ролики», де
зафіксована послідовність візуалізації слайдів та таблиць, час їх експонування. Ролики відображають�
ся в автоматичному режимі та режимі керування оператором.

У каталогах підсистеми управління відображенням інформації можливо розміщувати різноманітні
слайди та таблиці,створені в інших системах чи такі, що надійшли з інших джерел. У системі існує
можливість оновлення інформації слайдів та таблиць без зміни самого ролика.

Прес�центр обладнано сучасною аудіоапаратурою, яка призначена для якісного запису і озвучення
виступу Голови Комісії та інших учасників конференції, запису оголошених матеріалів.
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Сукупність усіх перелічених тут функцій системи дозволяє на сучасному рівні готувати і проводи�
ти прес�конференції та поточне інформування представників засобів масової інформації як у при�
міщенні прес�центру ,так і за його межами.

Така система дозволяє в подальшому з невеликими змінами нарощувати як інформаційне, так і
функціональне її навантаження для використання у ході інших виборів чи референдумів.

Розробку системи «Прес�центр» здійснив Інститут проблем математичних машин та систем Націо�
нальної академії наук України (директор А. Морозов). Електронне табло колективного користування
виготовлено Житомирською науково�виробничою фірмою  «Екта» (керівник І. Пастух).

Регіональні системи обробки інформації та зв’язку призначені для забезпечення модемного зв’язку
Комісії з регіонами, модемного зв’язку регіонів з окружними виборчими комісіями, підготовки та
друкування виборчої документації на регіональному рівні, підготовки виборчої інформації в процесі
проведення виборів та аналізу інформації щодо проведення виборів у регіонах. У них за операційну
систему (ОС) використана ОС Microsoft Windows 95 OSR 2. На персональних комп’ютерах розміще�
но ліцензійне програмне забезпечення Мs Office 97 та прикладне програмне забезпечення ІАС «Вибо�
ри�98», яке реалізовано в архітектурі «клієнт�сервер» за допомогою системи програмування Borland
Delphi Client/Server suite V.3.01.Загальна апаратна конфігурація регіональної автоматизованої систе�
ми забезпечення проведення виборів зображена на рис. 5.

Для ефективного здійснення своїх повноважень було створений програмно�технічний комплекс
забезпечення ефективної роботи членів Центральної виборчої комісії та працівників її Секретаріату.
Цей програмно�технічний комплекс має такі складові:

– комп’ютерну локальну мережу (ЛКМ);
– мережну операційну систему (ОС);
– інтегроване офісне програмне забезпечення (ПЗ);
– програмне забезпечення Комісії законами та іншими нормативно�правовими актами;
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– програмне забезпечення системи ведення казначейського обліку, бюджетних пропозицій, бухгал�
терського обліку, кадрового обліку, діловодства та комп’ютерного набору;

– програмне забезпечення інформаційного обміну між регіонами та Комісією;
– програмне забезпечення технології Internet та Intranet для представлення виборчої інформації

громадськості як в Україні, так і за її межами;
– обслуговування телефонним та факсовим зв’язком виборчого процесу.
Комп’ютерна локальна мережа складається з апаратних засобів (централізовані сервери, робочі

станції, кабелі, принтери, концентратори (хаби) тощо) та мережного операційного середовища, що
надає комп’ютеру можливість здійснення зв’язку, зберігання даних, виконання програм, одночасного
обслуговування багатьох користувачів, захисту мережі від несанкціонованого доступу.

На сервері членів Центральної виборчої комісії та її Секретаріату знаходиться мережна ОС Microsoft
NT Server 4, що є четвертим поколінням мережних ОС Microsoft, та з’єднує персональні комп’ютери
членів Центральної виборчої комісії в одне ціле, програмно�технічний комплекс забезпечення Комісії
законами та іншими нормативно�правовими актами, служби захисту мережі від несанкціонованого
доступу, служби доступу до мережних принтерів, локальні мережні зони користувачів для резервного
копіювання та обміну інформацією.

Мережні робочі станції працюють під управлінням мережної ОС Windows 95, що дозволяє їх кори�
стувачам за наявності відповідного права мати доступ до служб та програмно�технічного комплексу,
що знаходяться на сервері. На кожній робочій станції розташоване інтегроване офісне програмне за�
безпечення Microsoft Office 97, що включає в себе текстовий процесор Word 97, електронну таблицю
Microsoft Excel, презентаційний пакет Microsoft Power Point, систему управління базами даних
Microsoft Access тощо. Найбільш широковживаним є текстовий процесор Word 97, за допомогою яко�
го готуються практично всі документи, що створюються в Комісії. Мережні можливості цього тексто�
вого процесора дають можливість користувачам одних робочих станцій працювати з документами (за
наявності відповідного права на доступ )іншої робочої станції, а також друкувати ці документи на
мережних принтерах (у кольоровому форматі А3).

Для більш ефективного виконання своїх службових повноважень та відповідно до Закону України
«Про Центральну виборчу комісію» (зокрема, статті 32) Центральна виборча комісія в установленому
порядку забезпечується законами та іншими нормативно�правовими актами Верховної Ради України,
Президента України, Кабінету Міністрів України, а також документами, що офіційно розповсюджу�
ються центральними органами державної виконавчої влади, органами судової влади.

Програмно�технічний комплекс забезпечення Комісії законами та іншими нормативно�правовими
актами («Законодавство» (РАДА) та «Комп’ютерна Правова Бібліотека ПРАВО» (ЛІГА)) базується
на архітектурі «клієнт�сервер». На сервері знаходиться БД з законами та іншими нормативно�право�
вими актами, що періодично поновлюються, та система управління цією БД. На робочих станціях
установлене клієнтське ПЗ, що виконує функції формування запиту за певними правилами та звернен�
нями до сервера.

Програмно�технічний комплекс автоматизації казначейського обліку призначений для підготовки
та передачі на магнітних носіях в Головне управління Державного казначейства фінансових доку�
ментів, накопичення фінансової інформації по суб’єктах виборчого процесу, що фінансуються з Дер�
жавного бюджету, та отримання внутрішньої і зовнішньої звітності.

Програмно�технічний комплекс автоматизації бюджетних пропозицій призначений для підготовки
та передачі на магнітних носіях у Міністерство фінансів України фінансових документів з бюджетних
пропозицій Центральної виборчої комісії до Програми формування Державного бюджету України на
наступний рік та отримання внутрішньої і зовнішньої звітності.

Програмно�технічний комплекс автоматизації бухгалтерського обліку призначений для підготовки
та обліку фінансово�господарських документів, накопичення інформації за здійсненими господарсь�
кими операціями на бухгалтерських рахунках, для отримання внутрішньої і зовнішньої звітності.

Програмно�технічний комплекс автоматизації кадрового обліку призначений для зберігання та онов�
лення інформації щодо штату та працівників організації, автоматичної розробки різних розпоряджень,
отримання звітів як за типовими затвердженими формами, так і довільними для внутрішнього вико�
ристання, а також для формування довідок за поточними запитами.

Програмно�технічний комплекс автоматизації діловодства призначений для зберігання та онов�
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лення інформації щодо реєстрації та обліку зовнішньої та внутрішньої кореспонденції, а також форму�
вання довідок за відповідними запитами.

Програмно�технічний комплекс автоматизації комп’ютерного набору призначений для спільного
доступу до комп’ютерних ресурсів робочих станцій бюро комп’ютерного набору.

Програмно�технічний комплекс для приймання та передачі телексних повідомлень електронною по�
штою системи UKRMAIL забезпечує організацію зв’язку для приймання повідомлень у Центральній
виборчій комісії, що приймаються через мережу ТЕЛЕКС по безпаперовій технології у вигляді txt.�
файлу. Для цього в Центральній виборчій комісії виділено персональний комп’ютер і модем для забез�
печення роботи ПЗ з обміну інформацією через визначену телефонну лінію, що надається для прямої
взаємодії через мережу УКРПАК з електронною поштою УКРМЭЙЛ. Це основний засіб швидкого
доступу до отриманих повідомлень з поштамту УКРМЭЙЛ, які передаються на комп’ютер , розміще�
ний у Центральній виборчій комісії.

Програмно�технічний комплекс підтримки інформаційної технології Internet та Intranet забезпе�
чує вихід в Internet локальних та віддалених користувачів локальної комп’ютерної мережі Цент�
ральної виборчої комісії, а також надання послуг електронної пошти для обміну інформацією між
працівниками Центральної виборчої комісії, окружних виборчих комісій та іншими державними
організаціями.

Доступ в Internet забезпечує такі функціональні можливості:
– вихід в Internet кожного користувача локальної мережі Центральної виборчої комісії, а також

всіх віддалених користувачів,підключених до мережі по комутованих і визначених каналах зв’язку;
– використання в Комісії мережі IP�адрес класу С.
Для організації роботи електронної пошти Центральної виборчої комісії необхідно було б, щоб

клієнтська частина складалася лише із засобів ОС Windows’95, Microsoft Office і InternetExplorer 4
(Inbox, Outlook, OutlookExpress). Поштова система Комісії базується на двох серверах Microsoft
Exchange Server5.5, установлених на різних комп’ютерах, що гарантує захист інформації від несанкціо�
нованого доступу. Перша поштова служба Microsoft Exchange Server установлена на одному сервері і
використовується для обміну поштовими повідомленнями із зовнішніми організаціями. Друга пошто�
ва служба Microsoft Exchange Server установлена на іншому сервері та застосовується для обміну
інформацією між працівниками Центральної виборчої комісії. При цьому забезпечується взаємодія
між поштовими службами обох серверів. Кожне підключення віддаленого користувача і операції з
електронною поштою реєструються в журналі подій Windows NT Server 4.

Послуги електронної пошти дозволяють клієнту приймати та відправляти текстові, факсимільні та
інші види повідомлень за будь�якою e�mail адресою.

WEB�вузол Центральної виборчої комісії належним чином забезпечив інформаційну підтримку
виборчого процесу на терені України, що сприяло більш повному інформуванню електорату про підго�
товку, проведення та підсумки виборів народних депутатів України на базі міжнародної комп’ютерної
мережі Internet, яка нині є самою доступною системою. Практична реалізація цієї пропозиції свідчить
про відкритий , демократичний характер проведення виборів у режимі найбільшої доступності, зміцнен�
ня правового захисту та гарантій вільного волевиявлення громадян України.

У період підготовки та проведення виборів народних депутатів України 29 березня 1998 року на
WEB�вузлі Internet Центральної виборчої комісії розміщувались такі рубрики:

– «Звернення Голови Центральної виборчої комісії», до якої входять кольорове фото Голови Цен�
тральної виборчої комісії та його привітання до клієнтів Internet�вузла Комісії;

– «Перелік Законів та законодавчих актів», до якої входять Конституція України, Закон України
«Про вибори народних депутатів України», Закон України «Про Центральну виборчу комісію», Закон
України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»;

– «Центральна виборча комісія. Загальна інформація», до якої входять: коротка анотація щодо
створення Центральної виборчої комісії, її склад, адреса, контактні телефони, факси, електронна по�
шта, а також повна або часткова інформація про членів Центральної виборчої комісії (короткі авто�
біографічні дані, контактні телефони тощо);

– «Виборча система України», до якої входять загальні засади виборів (витяг із статті першої
Закону України «Про вибори народних депутатів України»);

– інформація про багатомандатний загальнодержавний виборчий округ (політичні партії, виборчі
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блоки партій, списки кандидатів у народні депутати від яких зареєстровані Центральною виборчою
комісією, прізвища та посади (заняття) перших п’яти кандидатів, передвиборні програми політичних
партій, виборчих блоків партій, контактні телефони партій, прізвища лідерів);

– інформація щодо одномандатних виборчих округів (межі округів, адреси і контактні телефони
окружних виборчих комісій, орієнтовна кількість виборців у кожному окрузі, кількість виборчих
дільниць у окрузі, кількість зареєстрованих кандидатів у депутати, якісна характеристика загального
складу кандидатів у народні депутати по кожному округу, а саме: а) за професією; б) за освітою (вклю�
чаючи науковий ступінь і вчене звання); в) за належністю до політичної партії, виборчого блоку партій;
г) за статтю; д) за віком; е) народних депутатів України минулих скликань; ж) членів уряду, голів
державних комітетів і керівників відомств; з) представників органів місцевого самоврядування тощо;

– умовний вигляд бюлетенів для голосування в багатомандатному загальнодержавному виборчому
окрузі , одномандатному виборчому окрузі та їх опис;

– фотозображення скриньок для голосування та їх опис;
– новини від прес�центру Центральної виборчої комісії, до якої входять повідомлення про засідан�

ня Комісії, прес�релізи проведених прес�конференцій у Центральній виборчій комісії, перебіг голосу�
вання у день виборів, інформація про результати виборів у багатомандатному загальнодержавному
виборчому окрузі (відсоток голосів, набраних кожною політичною партією, виборчим блоком партій);

– інформація про обраних народних депутатів України (після 19 квітня 1998 року).
Значний обсяг робіт щодо забезпечення зв’язку та передачі інформації під час проведення виборів

народних депутатів України 29 березня 1998 року виконано фахівцями під безпосереднім керівницт�
вом заступника Голови Державного комітету зв’язку України М. Орленка.

Враховуючи набутий досвід інформаційної підтримки виборчого процесу 1998 року, певні недо�
ліки, виявлені в роботі систем інформаційного забезпечення, що були створені в ході першого етапу
реалізації здійснення концепції Єдиної інформаційної системи «Вибори» назріла необхідність уточ�
нення окремих її положень в напрямах методичного, матеріально�технічного, телекомунікаційного,
інформаційного, програмного, аналітичного забезпечення та забезпечення потреб видавничої діяль�
ності Комісії, що є невід’ємними елементами у загальному процесі інформаційної підтримки виборчо�
го процесу, а також переходу до другого етапу її побудови.

На другому етапі, який, сподіваємося, буде реалізовано до виборів Президента України у жовтні
1999 року, передбачається виконати роботи на рівні окружних комісій та виборчих дільниць (в залеж�
ності від фінансових можливостей держави), що дасть змогу забезпечити комплексну інформаційну
підтримку виборчого процесу від виборчої дільниці до Центральної виборчої комісії. Враховуючи
складне економічне становище в державі та обмежені бюджетні кошти, передбачені Державним бюд�
жетом України на виборчу кампанію, кожна виборча дільниця (а їх близько 33 тисяч в Україні) не
може бути оснащена комп’ютерною технікою та телекомунікаційним зв’язком, і тому база даних на
цьому рівні формується на паперових носіях, а зв’язок забезпечується з використанням телефонних
комутованих ліній.

У даний час окремими науково�технічними організаціями України проводяться розробки елект�
ронно�механічних пристроїв аналогічних за принципами побудови банківським рахівникам грошових
купюр, які можливо застосовувати в окружних виборчих комісіях (чи районних центрах обробки
виборчої документації) для підрахунку голосів виборців. Для цього необхідно модифікувати виборчі
бюлетені до вигляду перфокарт. Схожа виборча технологія, наприклад, застосовується в США у штаті
Небраска.

Звичайно, ця ідея практичного застосування електронно�механічних пристроїв на виборчих окру�
гах потребує різностороннього детального опрацювання – з технічної, юридичної, фінансової та орган�
ізаційної сторін.

З огляду на ці обставини вважали б за доцільне в законодавчому порядку надати право Центральній
виборчій комісії самостійно визначати і затверджувати зразки бюлетенів для голосування відповідно
до виборчих технологій, що застосовуються у виборчому процесі, а також реального фінансування
виборчої кампанії.

Оскільки фундаментом для всіх концептуальних рішень є законодавче визначення системи вибор�
чих комісій та засад їх функціонування у виборчому процесі, концепція Єдиної інформаційної систе�
ми «Вибори» буде розвиватись у подальшому разом з розвитком виборчого законодавства України.
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1. Загальний стан, сучасні умови
і основні функції засобів масової інформації під час виборів

Вибори1 є багатоступеневим і різноманітним процесом, що складається з діяльності його суб’єктів і
учасників, комплексу заходів, здійснюваних офіційними і неофіційними суспільними структурами. Він
має певні умови свого початку, тривалості та закінчення. При цьому вважаємо, нема необхідності переко#
нувати причетних до специфіки виборчого процесу людей у тому, що сьогодні діяльність усіх суб’єктів
виборчого процесу може належним чином здійснюватися лише за участю засобів масової інформації (ЗМІ).

Вплив ЗМІ на учасників виборчих кампаній є надзвичайно великим, часто навіть вирішальним.
Для більшості виборців ЗМІ стають найпотужнішим джерелом інформації про політичні партії, виборчі
блоки партій, кандидатів у народні депутати, про перипетії виборчого процесу тощо. Неучасть ЗМІ у ви#
борах може створити інформаційний дефіцит, а непрофесійна участь може відчутно зашкодити суб’єктам
виборчого процесу або ж навіть і негативно вплинути на результати виборів. Від ЗМІ значною мірою
залежить рівень свідомої оцінки виборцем конкуруючих партій, кандидатів і політиків.

Експерти стверджують, що чим більшою є кількість виборців з неусталеними політичними позиціями,
тим значнішим є вплив на них ЗМІ. З огляду на українські виборчі реалії з таким висновком можна погоди#
тися, хоча відомо, що траплялися й інші випадки.

Нині інформаційний простір України включає більше 5000 газет, понад 300 телекомпаній та 260 радіо#
станцій. Причому найбільш впливовим із них у процесі виборчої кампанії в Україні виявилося телебачен#
ня. Такий висновок поставав, зокрема, з результатів досліджень, здійснених напередодні виборчої кампанії
– у вересні 1997 року Інститутом соціологічних досліджень та соціального моніторингу. А саме: було вста#
новлено, що 62% українського населення одержує інформацію про суспільні політичні новини з телевізійних
програм, 38% – по радіо і лише 18% – з газет.2

Тож нині будь#чия виборча кампанія, в якій ігнорується такий її чинник, як ЗМІ в цілому, і серед них
першочерговий – телебачення , приречена на невдачу. Так, наприклад, в результаті опитування, проведено#
го у травні#червні 1998 року компанією СОЦІС#Геллап в Україні,3  було встановлено, зокрема, що головні
джерела інформації щодо процесу голосування розташовуються за своєю значимістю для виборців у такій
послідовності:

– телепрограма «Вибори#98» 24%;
– телевізійні програми новин 21%;
– телевізійна реклама 10%;
– газети 9%;
– друзі чи знайомі 7%;
– посадові особи дільничних виборчих комісій 7%;
– члени сім’ї 6%;
– радіо 6%;
– неурядові організації 1%.

Для України розуміння цього має особливе значення. Адже, по#перше, сьогодні в Україні фактично
майже немає загальнонаціональних газет. По#друге, низька купівельна спроможність основної маси насе#
лення призвела до того, що чимало сімей взагалі не передплачують загальнонаціональних видань.
І, нарешті, згідно з соціологічними дослідженнями, за ступенем довіри населення до ЗМІ преса посідає
останнє місце. А на передні рубежі, як ми вже відзначили, впевнено вийшло телебачення, обігнавши за
рядом показників навіть радіо.

1 На наш погляд, поняття «вибори» майже безпомилково можна ототожнювати із поняттям «виборчий процес».
Однак, коли ми говоримо «виборча кампанія», то маємо, мабуть, на увазі все!таки конкретно визначені у часі вибори
(виборчий процес). Скажімо, наприклад: «виборча кампанія 1994 року» або «виборча кампанія 1998 року» і т.д.

2 Див.: Джилліян Мак Кормак, Загальна ситуація із засобами інформації в Україні, – Спостереження засобів інфор!
мації під час парламентських виборів 1998 року в Україні. Заключний звіт. Липень 1998 року. – Європейський медіа
інститут, с.36.

3 Див.: Громадська думка в Україні. – Міжнародна фундація виборчих систем. – Опитування, проведене компанією
СОЦІС!Геллап в Україні 29 травня – 8 червня 1998 року, с.94.
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Останнім часом склалася принципово нова ситуація в телерадіоінформаційному просторі України.
Зараз фактично завершується його структуризація. Національна рада України з питань телебачення і
радіомовлення видала майже дев’ятсот ліцензій телерадіоорганізаціям. Серед них за формами власності
– державні й комунальні, комерційні та приватні (поки що в ефірі реально не діють лише суспільно#
громадські ТРК, хоча законодавчо вони нещодавно теж задекларовані). Різна у них і амплітуда впливу на
аудиторію: одні мають змогу поширювати свої програми на теренах усієї держави, інші – лише у межах
села чи житлового мікрорайону у місті. Окрім того, якщо ще донедавна програми поширювалися голов#
ним чином через ефір, то останнім часом все інтенсивніше розвиваються кабельні мережі, а також розпо#
чався вихід провідних українських телекомпаній на орбіти супутникового мовлення.

Говорячи про структуризацію телевізійного мовлення, насамперед маємо на увазі загальнонаціональ#
ний рівень. З 1 січня 1997 року «телевізійна карта» України сформувалася по#новому. На першому загаль#
нонаціональному каналі (УТ#1) мовлення веде Національна телекомпанія України (НТКУ) з середньодо#
бовим обсягом 18,7 години. Основним мовником на другому каналі всеукраїнського розповсюдження
(УТ#2) визначено, відповідно до ліцензії Національної ради, студію «1+1» (12 годин на добу), частину
ефіру на цьому ж каналі (4 години) займає НТКУ з програмою культурологічно#освітнього характеру.
І, нарешті, ще один загальнонаціональний канал (УТ#3) освоює корпорація «Інтер» (16 годин на добу), на
одних частотах з якою в регіонах співпрацюють обласні державні телерадіокомпанії (2#6 годин щодобово).

 ЗМІ прийнято поділяти на електронні або аудіовізуальні (радіо і телебачення) та друковані (газети,
журнали, бюлетені тощо). Одиницею кількісного виміру перших є ефірний час, других – друкована площа.
Що ж до якісного виміру, то це  – окрема і досить складна проблема. Але, принаймні, торкатись питання про
«юридичну якість» продукції ЗМІ у даній главі ми, мабуть, можемо.

Різні ЗМІ беруть участь у висвітленні виборчої кампанії. Але мета у них одна й відповідальна: забезпе#
чити доступ до засобів масової інформації усім партіям і кандидатам, які беруть участь у виборах, надати
електорату точну, об’єктивну, нетенденційну інформацію, спонукати виборців виявити громадянську відпо#
відальність і взяти участь у виборах. Досягнувши цієї мети, засоби масової інформації повною мірою
відіграватимуть ту роль, що покладає на них розвинене демократичне суспільство.

На наше глибоке переконання, про роль ЗМІ у виборчому процесі не можна говорити з достатньою
грунтовністю, не визначивши основні функції ЗМІ у цьому процесі. Які ж це функції? Гадаємо, що є сенс
виокремлювати три основні функції ЗМІ у виборах:  інформативна,  агітаційна,  просвітницька.

2. Інформативна функція ЗМІ
Інформативна функція ЗМІ полягає в доведенні до відома громадськості України об’єктивної та все#

бічної інформації про сплановані і здійснені заходи виборчого процесу, про ті чи інші дії офіційних та
неофіційних його учасників. Зрозуміло, що основними користувачами ЗМІ задля цілей інформування є
передусім такі офіційні учасники виборчого процесу, як виборчі комісії усіх рівнів, органи законодавчої,
виконавчої, судової влади та місцевого самоврядування. Однак певну інформацію у вигляді безоціночних
повідомлень про свої минулі або майбутні акції можуть подавати через ЗМІ і суб’єкти виборчого процесу
– політичні партії, виборчі блоки партій, окремі кандидати у народні депутати України. Нарешті, політично
нейтральна інформація про ті чи інші події виборчого процесу може надходити до громадськості через ЗМІ
від власних кореспондентів самих ЗМІ, від будь#якого пересічного громадянина.

Аналіз практичної реалізації цієї функції ЗМІ слід починати, певна річ, з відповідної діяльності Цент#
ральної виборчої комісії (ЦВК), котра, як це й мало бути, перебувала у центрі виборчих подій. Адже ЦВК
постала у виборах 1998 року як постійно діючий державний орган, що забезпечував не тільки організацію
підготовки і проведення виборів, а й реалізацію принципів та засад виборчого процесу, виборчих прав
громадян. Одним із таких прав є право на отримання необхідної інформації про основні етапи виборчого
процесу та про строки початку і завершення кожного з них.

Відкрило офіційну інформацію ЦВК повідомлення про перше її засідання 14 листопада 1997 року, на
якому у відповідності до Закону України «Про вибори народних депутатів України» (далі – Закон про
вибори) було оголошено про початок виборчої кампанії по виборах народних депутатів України. Цим
повідомленням було започатковане регулярне висвітлення у ЗМІ виборчої кампанії взагалі та інформуван#
ня населення про діяльність усіх суб’єктів і учасників виборчого процесу зокрема, у тому числі й про роботу
ЦВК як «офіційного інформатора» з питань, що безпосередньо стосуються виборів.

 Діяльність Центральної, окружних та дільничних виборчих комісій, органів державної влади та місце#
вого самоврядування, політичних партій, виборчих блоків партій щодо забезпечення виборчої кампанії
була максимально конкретизована у календарному плані основних організаційних заходів щодо підготов#
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ки і проведення 29 березня 1998 року виборів народних депутатів України. Цей план, розроблений ЦВК і
затверджений її постановою від 21 листопада 1997 року № 10, передбачав цілу низку заходів на всіх етапах
виборчої кампанії (від висування кандидатів у депутати до вручення обраним народним депутатам де#
путатських посвідчень) як у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, так і в одномандат#
них виборчих округах, а також визначав терміни виконання цих заходів та їх нормативне обгрунтування.

Серед визначених заходів були й такі, що передбачали обов’язкове інформування виборців про перебіг
подій виборчої кампанії друкованими засобами масової інформації.

Це стосувалося насамперед багатомандатного загальнодержавного виборчого округу, де «виборчий ма#
рафон» стартував одразу після оголошення виборчої кампанії розпочатою. Відповідно до частини 3 статті
34 Закону про вибори та задля уможливлення своєї офіційної інформаційної діяльності ЦВК (після закін#
чення строку реєстрації списків кандидатів від політичних партій, виборчих блоків партій) за поданням
Міністерства інформації України опублікувала в газеті «Голос України» перелік загальнодержавних ЗМІ з
державною участю, якими суб’єкти виборчого процесу можуть користуватися за рахунок коштів Держав#
ного бюджету України, передбачених на проведення виборчої кампанії.4  Окружні виборчі комісії за подан#
ням відповідних місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування опублікували пе#
релік місцевих, регіональних ЗМІ з державною участю, а також з участю органів місцевого самоврядуван#
ня.

 Використання ЗМІ активними суб’єктами виборчого процесу передбачає розповсюдження як політич#
ної реклами, так і політичної інформації (варіанти визначення цих понять подано в розділі 12).
Тому друковані ЗМІ всіх рівнів (від центральних до районних) публікували повідомлення про висування
до списків кандидатів у народні депутати України від політичних партій, виборчих блоків партій, відповідні
рішення ЦВК щодо реєстрації цих списків, а також відомості про дохідні частини виборчих фондів
політичних партій, виборчих блоків партій.

Задля кращої інформованості населення України та з метою більш свідомого голосування в газетах
«Голос України» і «Урядовий кур’єр» у період з 29 січня до 20 березня 1998 року були опубліковані тексти
передвиборних програм усіх політичних партій, виборчих блоків партій, що були зареєстровані ЦВК  як
суб’єкти виборчого процесу. Послідовність публікацій була визначена шляхом жеребкування, яке провела
ЦВК 26 грудня 1997 року. Цим жеребкуванням були визначені також дати надання ефірного часу для
ведення передвиборної агітації на загальнонаціональних каналах державного телебачення і радіо та порядок
розташування політичних партій, виборчих блоків партій у виборчому бюлетені для голосування.

Календарним планом було передбачено утворення одномандатних виборчих округів, про що державні
засоби масової інформації також публікували повідомлення (до 29 листопада 1997 року). Крім того, після
утворення окружних виборчих комісій (згідно з календарним планом – до 29 грудня 1997 року) були
опубліковані відомості про їх персональний склад із зазначенням відповідних реквізитів: адреси, телефони
тощо. Таку саму інформацію у відповідні строки було доведено до відома населення і стосовно утворення
виборчих дільниць та формування дільничних комісій.

Повідомлення про зареєстрованих окружною виборчою комісією кандидатів у депутати публікувались
у пресі не пізніш як на п’ятий день після реєстрації. Оскільки реєстрація кандидатів у депутати в одно#
мандатних виборчих округах відповідно до Закону про вибори закінчилася за 45 днів до дня виборів, тобто
до 12 лютого 1998 року, то повідомлення про реєстрацію були опубліковані в пресі до 17 лютого 1998 року.
Як того потребує частина 3 статті 34 Закону про вибори, окружні виборчі комісії опублікували перелік
місцевих, регіональних ЗМІ з державною участю, з участю органів місцевого самоврядування, якими кан#
дидати у народні депутати відповідного округу мають право користуватися для ведення своєї передвибор#
ної агітації за рахунок коштів державного бюджету.

Окружні виборчі комісії на підставі проведених жеребкувань надали кандидатам у народні депутати
України в одномандатних виборчих округах ефірний час на каналах місцевого телебачення і радіо (з дер#
жавною участю та участю органів місцевого самоврядування) , а також газетну площу для розміщення своїх
передвиборних програм у місцевих періодичних друкованих виданнях (з державною участю та участю
органів місцевого самоврядування). Відповідна інформація була доведена до відома виборців та всіх учас#
ників виборчого процесу виборчими комісіями через державні друковані ЗМІ. Слід нагадати, що і по#
літичні партії, виборчі блоки партій, і кандидати в депутати в одномандатних виборчих округах у цьому
випадку ефірний час на телебаченні і по радіо та газетну площу одержували безплатно.

ЗМІ інформували населення також і про факти сприяння кандидатам у народні депутати з боку окруж#
них виборчих комісій (спільно з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування) у їх зустрічах з
виборцями, оголошували результати соціологічних досліджень та опитувань громадської думки про рей#

4 Див.: Парламент України: Вибори!98, Інформаційно!аналітичне видання. – Київ. – Частина 1, с.494.



Парламент України: ВИБОРИ – 98

700

тинг політичних партій, виборчих блоків партій, окремих кандидатів у депутати.
У день виборів, 29 березня 1998 року, основною інформацією були повідомлення про активність ви#

борців, що надходили з виборчих округів до ЦВК, яка у свою чергу на чотирьох, присвячених саме цій темі,
прес#конференціях передавала їх ЗМІ для оприлюднення.

Варто відзначити, що найповнішу і найоперативнішу інформацію про хід самих виборів 29 березня
надавали державні телерадіокомпанії.

Так, Національна телекомпанія того ж дня 13 разів виходила в ефір з випусками Українських теле#
візійних новин (УТН) та спецвипусками «Вибори#98» (це більше від сумарної кількості інформаційних
програм на двох інших загальнонаціональних каналах, де мовлення ведуть комерційні телекомпанії «Студія
1+1» та «Інтер»). Протягом трьох днів (з 29 по 31 березня) у ЦВК працювала пересувна телевізійна станція
НТКУ, забезпечуючи прямі включення у випуски новин з найоперативнішою інформацією, у тому числі
30 і 31 березня # про перші попередні результати голосування.

Національна радіокомпанія 29 березня дала в ефір 15 випусків «Новин» по УР#1. Від трьох до п‘яти
інформаційних передач та прямих репортажів про хід голосування того дня підготувала кожна з обласних
державних телерадіокомпаній (ДТРК), що загалом по Україні склало 117 таких передач хронометражем
понад 40 годин ефіру.

Після встановлення результатів виборів і реєстрації осіб, обраних народними депутатами України,
ЦВК опублікувала повідомлення про підсумки виборів і список народних депутатів України в газеті
«Голос України» 8 та 18 квітня 1998 року. Ще у кількох випусках газети публікувались прізвища обра#
них народних депутатів, чиї повноваження були визнані Комісією після розгляду скарг суб’єктів вибор#
чого процесу.

Необхідно зазначити, що такий досить високий рівень поінформованості населення, особливо напере#
додні виборів, був досягнутий завдяки інформованості самих ЗМІ, що є результатом їхньої плідної співпраці
з ЦВК. Адже остання прийняла спеціальну постанову про порядок акредитації представників ЗМІ при
ЦВК, що дала право журналістам на роботу як у самій ЦВК, так і в окружних та дільничних виборчих
комісіях. Загалом протягом року в ЦВК було проведено 28 прес#конференцій і брифінгів для представ#
ників українських та іноземних ЗМІ, з них 7 – до дня виборів 29 березня 1998 року. Голова ЦВК провів
також 5 прес#конференцій під час робочих поїздок до регіонів напередодні виборів.

За домовленістю з Національною телекомпанією України з 4 грудня 1997 року по 28 березня 1998 року
на другому каналі Українського телебачення в прямому ефірі виходила телепрограма «Вибори#98. Центр#
виборчком інформує». Участь у ній брали всі члени ЦВК. Всього вийшло в ефір 18 передач, у ході яких
виборці могли, як кажуть, «з перших вуст» отримати найдостовірнішу інформацію з різних аспектів ви#
борчої кампанії.

З широкого спектру телевізійних матеріалів найбільш виваженими були репортажі і відеорозповіді в
програмах УТ#1, інформаційні випуски телекомпанії «Інтер», ТСН студії «1+1», телеагентства «Вісті»,
Київської регіональної телерадіокомпанії. Насиченістю та обгрунтованістю відрізнялися матеріали в інфор#
маційних випусках «Вікна» телекомпанії «СТБ». І все це, слід відзначити, # при високій оперативності.

Уважно стежили за виборами кореспонденти першого каналу Українського радіо. При цьому
першочергову увагу перебігу подій виборчого процесу приділяли інформаційні агентства ДІНАУ та
УНІАН, «Інтерфакс#«Україна», газети «Голос України», «Урядовий кур’єр», «Робітнича газета»,
«Независимость», «Демократична Україна», «Факты», «Вечірній Київ» та ряд інших видань як  у
столиці, так і в регіонах.

Однак тут не завжди все було гаразд, бо виявлялися журналісти, які бралися за виборчу тематику, так
і не спромігшись, бодай, ознайомитися з Законом про вибори. Ця обставина не могла не позначатися на
рівні висвітлення ними певних фактів, подій, обставин діяльності ЦВК, відповідних виборчих комісій на
місцях. Адже, на жаль, багато авторів не завдавали собі клопоту утримуватись від власних коментарів. Але
зрозуміло й те, що журналіст, який неглибоко опанував тему, елементарно дезинформує читача, слухача,
глядача. Отож, завдяки окремим ЗМІ люди отримували таку інформацію, яка не завжди відповідала
дійсності. Разом з тим ми певні, що ці поодинокі факти «не затьмарили» переважаючих фактів повного й
об’єктивного висвітлення виборчої кампанії.

Вважаємо, що своєчасно, широко, а головне – об’єктивно висвітлювати виборчу тематику  допомагав
вітчизняним мас#медіа стиль роботи ЦВК, для якого (як відзначила загальноукраїнська газета «Культура
і життя») «характерні риси – відкритість, гласність, а головне в її діяльності – дотримання Закону». По#
дібну оцінку давали роботі головного виборчого штабу й газета «Сегодня», інші популярні видання.

 Велике значення у цьому аспекті мали регулярні зустрічі Голови ЦВК М. М. Рябця з журналістами.
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Так, починаючи з січня 1998 року, в ЦВК щотижня відбувалися прес#конференції з усіх питань організації
та проведення виборів. Матеріали цих прес#конференцій були основою журналістських публікацій.

Наведені факти про взаємодію ЗМІ з ЦВК задля інформування виборців, усіх учасників виборчого
процесу про перебіг його подій свідчать про те, що і ЦВК, і ЗМІ з таким непростим завданням упоралися.
Про це певною мірою свідчить і той факт, що 70% виборців України усвідомили необхідність взяти
участь у виборах.

Разом з тим, як свідчать матеріали соціологічних досліджень, виборці в цілому не досить високо оціни#
ли рівень об’єктивності ЗМІ при висвітленні ними новин виборчого процесу .5 Так, на запитання «На вашу
думку, чи засоби масової інформації виказували підтримку різним кандидатам чи партіям у своєму ви#
світленні новин під час виборів до Верховної Ради 1998 року?» було отримано такі відповіді: «Так» – 58%,
«Ні» – 15%, «Важко відповісти» – 27%.

Практика проведення виборів засвідчила також надзвичайно важливу інформативну роль,
потребу і міжнародний резонанс такої акції, як відкриття у всесвітній мережі Інтернет WEB#сервера
Центральної виборчої комісії. Адже це «всесвітнє павутиння» останнім часом стає дуже поширеним
засобом масової інформації та комунікації. Приміром, за станом на 20 жовтня на сервері було за#
реєстровано понад 17 тисяч відвідувачів. Географія їх найрізноманітніша – від країн Європи до
Сполучених Штатів Америки, Австралії, Японії.

3. Агітаційна функція ЗМІ
Агітаційна функція ЗМІ полягає у наданні такої інформації про події виборчого процесу, про офіційних та

неофіційних учасників, а особливо – суб’єктів цього процесу, що складається з тенденційно підібраних фактів,
містить чітко виражені cоціально#політичні оцінки і орієнтації та врешті#решт має на меті однобічно спрямо#
вану «обробку»свідомості масового виборця. В такому разі основними користувачами ЗМІ є, по#перше,
політичні партії, виборчі блоки партій, їхні лідери і прихильна до них політично активна частина електорату;
по#друге, – окремі кандидати у народні депутати та групи їхньої підтримки. Як політично заангажовані мо#
жуть поставати, певна річ, і самі ЗМІ, а про партійні ЗМІ у цьому контексті мова тут, зрозуміло, вже і не йде.

 Немає жодного сумніву стосовно того, що найбільше ефірного часу і друкованих площ було використано
під час виборчої кампанії для здійснення ЗМІ саме їхньої агітаційної функції. При цьому складні й далеко не
однакові проблеми могли виникати при веденні передвиборної агітації у багатомандатному загальнодержав#
ному виборчому окрузі і в одномандатних виборчих округах; через державні і недержавні ЗМІ; за рахунок
коштів державного бюджету і коштів власних виборчих фондів; при використанні друкованих і аудіо#
візуальних ЗМІ; під час ведення агітації «за» чи «проти» або агітації «за себе» чи «за іншого» тощо. Мали
значення, як виявилося, навіть засоби передачі агітаційної інформації. Про це свідчать, зокрема, дані опиту#
вання українських виборців невдовзі після завершення виборчої кампанії,6  наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Засіб передачі інформації,
що найбільше вплинув на виборця, За партію За кандидата

переконавши голосувати

Телевізійні дебати 21% 16%

Платформа партії 17% 11%

Думка члена сім’ї 9% 7%

Телевізійна реклама 7% 4%

Думка інших 4% 5%

Стаття в газеті 4% 6%

Листівка 4% 4%

Зустріч з виборцями 4% 9%

Телевізійний репортаж 4% 3%

Особистий контакт 3% 9%

Оприлюднення через політичну рекламу передвиборних платформ політичних партій, виборчих блоків
партій, кандидатів у народні депутати на каналах електронних ЗМІ фінансувалося з двох джерел: за ра#
хунок коштів державного бюджету;  за рахунок коштів власних виборчих фондів.

Зупинимося на першому джерелі фінансування передвиборної агітації. Відповідно до статей 34–37
Закону про вибори перед державним телебаченням і радіомовленням було поставлене завдання за рахунок

5 Див.: Громадська думка в Україні, с.101
6 Див.: Там же, с.с. 24, 31
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коштів, що асигнувалися з Державного бюджету України на проведення виборчої кампанії, створити усім
політичним партіям, виборчим блокам партій, а також окремим кандидатам у депутати рівні умови корис#
тування ефіром.

Вирішуючи це питання у межах багатомандатного загальнодержавного виборчого округу, Держтелера#
діо України спільно з ЦВК досягли згоди в тому, що для оприлюднення передвиборних платформ партій,
виборчих блоків партій кожному з цих суб’єктів виборчого процесу буде надано по 20 хвилин ефірного
часу на першому каналі Українського телебачення (з 19.15 до 19.35) та на першому каналі (і проводовій
мережі) Українського радіо (з 22.00 до 22.20). Шляхом жеребкування, проведеного у ЦВК для всіх партій,
виборчих блоків партій були визначені конкретні дати виходу в ефір по УТ#1 і УР#1. На загальнонаціо#
нальному каналі телебачення передвиборні програми політичних партій, виборчих блоків партій були
оприлюднені в робочі дні (як і передбачено Законом про вибори) з 23 лютого по 27 березня, а по Українсь#
кому радіо – з 25 лютого по 27 березня. Загалом 30 партіям, виборчим блокам партій, які брали участь у
виборчій кампанії, було надано по 10 годин ефірного часу на національних каналах телебачення і радіо, на
що сумарно з державного бюджету витрачено 164 тис. грн.

Подолавши труднощі створення рівних умов при наданні ефірного часу політичним партіям, виборчим
блокам партій, ЦВК та НТКУ наштовхнулися на проблему врегулювання порядку його використання.7 З
метою вирішення цієї проблеми 23 січня 1998 року на спільній нараді представників партій, виборчих
блоків партій та представників Національної телекомпанії України , яка відбулася у ЦВК, був узгоджений
порядок використання політичними партіями, виборчими блоками партій на Першому каналі Національ#
ної телекомпанії України (НТКУ) у програмі «Вибори#98» ефірного часу, що оплачується за рахунок
коштів Державного бюджету України.  Зміст цього документа такий:

«1. Програма виходить у прямому ефірі хронометражем 20 хвилин з 19.15 до 19.35.
2. Відеоматеріали (рекламні ролики партій, пропагандистські відеофільми і т.ін.), які має намір вико#

ристати та чи інша партія, надаються НТКУ не пізніше, як за добу до ефіру у форматі ВSР.
3. Учасники передачі (бажано не більше 5#ти осіб) прибувають у студію не пізніше як за годину до

початку ефіру.
4. НТКУ в межах своїх технічних можливостей надає змогу учасникам передачі представити політич#

ну партію чи виборчий блок партій у максимально зручній для них формі. Диктор представляє політичну
партію чи виборчий блок партій, і час представлення не входить до чистого часу.

5. НТКУ переглядає, але не редагує та не скорочує відеоматеріали, у разі надання їх політичними пар#
тіями або виборчими блоками партій.

6. Протягом години після виходу в ефір кожної передачі оформляється двосторонній протокол, який
підписують представники партій чи виборчого блоку партій та представники НТКУ. До протоколу до#
дається переглянута представником партії та опломбована касета форматом VHS з відеозаписом передачі,
яка передається представникові ЦВК.

7. НТКУ не несе відповідальності за зміст та технічну якість наданих відеоматеріалів, а також за зміст
виступів учасників передачі.

8. У разі невідповідності відеоматеріалів технічним вимогам, це фіксується відповідним протоколом за
добу до початку передачі у присутності представника партії чи виборчого блоку партій. Рішення про
доцільність (недоцільність) показу залишається за представником партії чи виборчого блоку партій. Після
передачі НТКУ повідомляє в ефірі про те, що відеоматеріал був показаний на вимогу партії або виборчого
блоку партій».

Певне уявлення про обсяги ефірного часу, що його купували у державних телерадіоорганізацій по#
літичні партії, виборчі блоки партій для ведення своєї передвиборної агітації за рахунок коштів власних
виборчих фондів, можна створити на підставі даних, вміщених у таблиці 2.  Аналіз цих даних свідчить, що
у першій «трійці» партій, виборчих блоків партій по закупівлі ефірного часу за рахунок коштів власних
виборчих фондів найчастіше представлені:

– на телебаченні: СДПУ(о) у 19 регіонах, АПУ – у 11, «Трудова Україна» – у 9;
– на радіо: СДПУ(о) – у 19, АПУ і «Трудова Україна» – кожна у 9.
Щодо створення рівних умов користування ефіром для ведення передвиборної агітації за рахунок коштів

державного бюджету в одномандатних виборчих округах, то вирішення цього завдання виявилося складні#
шим. Як уже відзначалося у розділі 12, за ініціативою Держтелерадіо України Верховна Рада України змуше#
на була доповнити частину п’яту статті 34 Закону про вибори новим реченням: «Час мовлення (сітка мовлен#
ня) телерадіоорганізацій, які мають ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
7 Слід зазначити, що питання ножиць «надання!використання» гостро постало лише перед НТКУ. Національна радіоком!
панія України (НРКУ) відповідних складнощів практично не мала.
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на право користування загальнонаціональними каналами мовлення, змінюється (без зміни обсягу мовлення)
на період виборів з метою забезпечення обласним державним телерадіоорганізаціям можливостей макси#
мального розповсюдження їх програм та передач на території відповідних виборчих округів.»

Це дало можливість Національній раді разом з Держтелерадіо прийняти рішення про тимчасове надан#
ня ефірних відрізків для ведення в межах областей передач з програмами кандидатів у депутати в одномандат#
них виборчих округах:

– по мережі УТ#1 – обсягом 1 година 20 хвилин для кожного округу (з 21.40 до 23.00);
– по мережі УР#1 (в тому числі – проводовій) – обсягом 1 година 30 хвилин для кожного округу

(з 20.00 до 21.30).
Держтелерадіо України спільно з Концерном радіозв’язку, радіомовлення і телебачення (РРТ), облас#

ними державними телерадіокомпаніями та обласними радіотелевізійними передавальними центрами у
грудні 1997 – лютому 1998 року здійснили ряд організаційно#технологічних заходів щодо тимчасової
перекомутації передавачів і радіорелейних ліній (РРЛ) в областях. Це дало можливість обласним ДТРК
чітко, без збоїв вести на мережі першого загальнонаціонального телеканалу (УТ#1) передвиборні передачі
за участю кандидатів, які балотувалися в одномандатних виборчих округах.

Передачі для кандидатів по всіх 225 одномандатних округах відбулися як по телебаченню, так і по радіо.
Приблизно 95% усіх зареєстрованих у виборчих округах кандидатів у депутати скористалися своїм пра#
вом на участь у цих передачах. Для їх випуску всіма обласними телестудіями загалом використано
300 годин ефірного часу, по радіо – 337 годин 30 хвилин. За надання телеефіру кандидатам у депутати в
одномандатних виборчих округах з державного бюджету обласним ТРК сплачено 1 мільйон 585 тисяч
гривень ( у тому числі за телебачення – 1 мільйон 155 тисяч гривень, а за радіо – 430 тисяч гривень).

Друге джерело – це фінансування передвиборної агітації за рахунок власних виборчих фондів політич#
них партій, виборчих блоків партій та окремих кандидатів у народні депутати України. Тут «маневровість»
суб’єктів виборчого процесу значно підвищувалася, бо вони (відповідно до Закону про вибори) могли
використовувати не тільки державні, але й недержавні ЗМІ. Щоправда, ми не маємо достатньої інформації
про фінансовий бік використання суб’єктами виборчого процесу недержавних ЗМІ для ведення передви#
борної агітації (за рахунок, зрозуміло, коштів власних виборчих фондів). Але попри це привертаємо увагу
читача до того, що ситуація в телерадіоінформаційному просторі держави з часу виборів 1994 року суттєво
змінилася (про це йшлося на початку цієї глави). Нині, наприклад у Києві на 1 годину ефірного часу
державного телебачення припадає 7 годин програм недержавних (комерційних) телекомпаній; на радіо це
співвідношення складає пропорцію 1:6. Аналогічна (чи близька до цього) схема розподілу ефіру і в регіонах.

Якщо ж тепер звернутися до деяких особливостей використання телебачення і радіомовлення суб’єктами
виборчого процесу для ведення своєї передвиборної агітації за рахунок коштів власних виборчих фондів, то тут
можна зробити цікаві узагальнення. Мова піде, зокрема, про ефективність використання ЗМІ політичними
партіями, виборчими блоками партій для здійснення політичної агітаційної реклами. Так, наявна картина по
регіонах у цьому сенсі постає як досить розмаїта. З одного боку, маловідома до виборів Партія Зелених України
(ПЗУ) за рахунок оригінальної, інтенсивної теле# і радіореклами значною мірою забезпечила собі місце серед
восьми партій, та виборчого блоку партій, які пройшли до парламенту. Це підтверджує велику роль політичної
реклами та іміджевої «упаковки» ПЗУ. З другого боку, Комуністична партія України (КПУ), виборчий блок
Соціалістичної партії України та Селянської партії України «За правду, за народ, за Україну!» мало користува#
лися додатковим ефірним часом за рахунок власних виборчих фондів, однак, ефективно застосовуючи суто
організаторські форми роботи безпосередньо з населенням, домоглися на виборах значних успіхів. Це свідчить
про те, що міф про «всесильне» телебачення і радіо у виборчій кампанії дещо перебільшений, і лише поєднання
усіх факторів передвиборної агітаційно#пропагандистської роботи веде до успіху.

Вдалою загалом слід вважати політичну рекламну кампанію, проведену СДПУ(о). Її якісна реклама,
широкомасштабна агітаційна робота (зокрема через регіональні електронні ЗМІ), гасла та заклики, близькі
пересічному виборцеві, сприяли підвищенню політичного рейтингу цієї партії . Однак можна говорити й
про деяке зловживання «динамівською» тематикою, бо у підсумку прикра поразка київських футболістів
якраз напередодні виборів навряд чи додала голосів об’єднаним соціал#демократам. Швидше за все, на
фініші виборчої кампанії ця поразка зіграла негативну роль. Однак, персональний склад першої п’ятірки
СДПУ(о) сам по собі виявився вдалим тактичним і рекламним ходом, що добре обігрувавлося як у теле�, так
і в радіорекламі.

 До найбільш невдалих варто віднести тактику блоку НЕП, особливо його рекламну діяльність. Коли на
початку кампанії його лідер, б’ючи себе в груди, клявся, що він і його партія «ніколи в майбутньому не зрадять
вас», глядач (виборець) резонно реагував на це: «А що, вже зрадили?» Такою ж невдалою була й остання



Парламент України: ВИБОРИ – 98

704

телеагітка НЕПу: «голосуй за нас, бо залишишся в дурнях!».Тож, якщо напередодні виборчої кампанії, згідно
з даними опитування, проведеного у листопаді 1997 року Київським міжнародним інститутом соціології,
Демократична партія (основа блоку НЕП) мала 4,3% підтримки і посідала третє місце після КПУ і НРУ (для
порівняння: СДПУ(о) – 2,4%, ПЗУ – 1,1%), то вже у січні 1998 року, коли вона стала НЕПом, її підтримувало
всього 1,2% опитаних. За підсумками виборів вона набрала 1,23% голосів виборців і не пройшла до парламен#
ту. Які ж «професіонали#іміджмейкери» порадили їй стати НЕПом (з відповідною негативною реакцією
більшості старшого покоління на цю абревіатуру!) і чи прораховувалися наслідки? Тож цей приклад можна
занести до посібників з політичної реклами як зразок провальної передвиборної тактики і стратегії.

До речі, усі передвиборні агітаційні програми (у тому числі й «прямий ефір») були записані на відео#
та аудіоплівку і зберігалися телерадіостудіями до моменту затвердження Верховною Радою України
повноважень обраних народних депутатів. Це важливо ось чому : як відомо, після оприлюднення резуль#
татів голосування майже у ста одномандатних виборчих округах були подані судові позови щодо виз#
нання виборів недійсними з різних причин. Так от, нерідко саме відеозаписи виявлялися важливими
документами при розгляді тієї чи іншої справи. А іноді – й взагалі єдиним документом ( як це сталося у
виборчому окрузі № 70 Закарпатської області).

Насамкінець вважаємо за необхідне підкреслити: лише державні телерадіоорганізації (як  загально.
національні, так і обласні та регіональні) забезпечили абсолютно всім політичним партіям, виборчим бло.
кам партій, а також окремим кандидатам у депутати рівне (а, головне, . реальне) право на телерадіоефір
для ведення передвиборної агітації. В цілому, державні телерадіокомпанії України, як за рахунок коштів
державного бюджету, так і за рахунок власних виборчих фондів політичних партій, виборчих блоків партій
та кандидатів у народні депутати України надали для ведення цими суб’єктами виборчого процесу їхньої
передвиборної агітації загалом ефірного часу :

– на телебаченні – 559,3 години;
– на радіо – 524,2 години.

4.Просвітницька функція ЗМІ
Просвітницька функція ЗМІ полягає, на наш погляд, у тому, щоб сприяти передусім виборчим комісіям,

а також органам законодавчої, виконавчої та судової влади, органам місцевого самоврядування України,
Міжнародній фундації виборчих систем (IFES), іншим (поряд з IFES) міжнародним організаціям та гро#
мадським об’єднанням, науковим закладам України у розповсюдженні серед українського електорату знань
про історію виборчого права, про сучасні передові виборчі системи й виборчі технології світу, про спе#
цифічні аспекти виборчого законодавства України.

Реалізуючи цю функцію ЗМІ, Національна телекомпанія України (НТКУ) активно пропагувала саму
організацію виборчого процесу, враховуючи новизну його форми (пропорційно#мажоритарну систему
виборів) та складність її реалізації. Так, у вже згадуваній нами програмі «Вибори#98. Центрвиборчком
інформує» члени ЦВК не тільки давали довідкову інформацію та відповідали на конкретні запитання
виборців, але також розповідали про діяльність ЦВК як центрального «штабу» виборчої кампанії, надавали
роз’яснення щодо особливостей обрання депутатів за новою виборчою системою, щодо специфіки самої
процедури голосування .

Всього вийшло в ефір 18 випусків цього телециклу. Відгуки про нього, активність виборців, які телефо#
нували до студії (не менше 15#20 дзвінків протягом кожної передачі) переконують у великій потребі таких
програм, свідчать про попит на них з боку всіх суб’єктів виборчого процесу. Передачі аналогічного характе#
ру готували також НРКУ, обласні державні телерадіомовні компанії. Отож, не випадково 61% опитаних у
травні#червні 1998 року українських виборців, оцінили рівень своєї поінформованості стосовно процесу
голосування як достатній, і тільки 36% – як не достатній. 8

Великий інтерес у населення викликали відеоролики, підготовлені Міжнародною фундацією виборчих
систем (IFES) спільно з ЦВК. Це була серія, що складалася з семи сюжетів просвітницького характеру і
називалася «Нова виборча система». У кожному сюжеті члени ЦВК роз’яснювали окремі положення Зако#
ну про вибори, умови і порядок голосування тощо. Ці ролики транслювалися на загальнодержавних кана#
лах УТ#1 і УТ#2 та в регіонах обласними телерадіокомпаніями. Дані соціологічних досліджень свідчать про
те, що ознайомились з роликами 34% опитаних виборців. При цьому 83% із загалу останніх визнали, що
зміст відеороликів був для них в цілому корисний, а 13% – не корисний.9

У той же час багато нарікань доводилося чути від глядачів саме з приводу їхньої недостатньої поінфор#
мованості про особливості нового виборчого процесу, про строки ведення кандидатами передвиборної
агітації, про процедуру заповнення виборчих бюлетенів тощо. Звичайно, зазначені вище передачі допомага#
8 Див.: Громадська думка в Україні, с.93
9 Там же, с.с. 95, 96
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ли виборцям. Але ж, як відомо, мовлене в ефірі може забуватися. Тому не менш важливу просвітницьку
роль могли б відіграти друковані ЗМІ, зокрема ті, що найбільше доходять до пересічного виборця – місцева
преса. Однак у цьому сенсі остання виявилася не на належному рівні.

Тож, оскільки основними «освітянами» виборців є всі без винятку ЗМІ, то в своїх публікаціях та теле#
і радіопрограмах вони мали б систематично (а не від випадку до випадку) висвітлювати виборчу тематику.
Адже від просвітницької діяльності ЗМІ залежить і громадянська активність, і свідомість електорату.

Разом з тим, з одного боку, на нашу думку, у Законі про вибори слід передбачити, що державні як друко#
вані , так і електронні ЗМІ мають оприлюднювати матеріали Центральної та окружних виборчих комісій,
присвячені роз’ясненню положень Закону про вибори та його практичного застосування. З другого ж боку,
ЦВК, гадаємо, повинна заснувати свій друкований орган на зразок «Інформаційного вісника» чи «Вісника
Центральної виборчої комісії», у якому публікувалися б відповідні законодавчі та нормативні акти, прийняті
ЦВК документи, роз’яснення, методичні рекомендації тощо, результати виборів та інші інформаційні мате#
ріали, а також виступи керівників та членів ЦВК, журналістські матеріали з виборчої тематики.

***
Роль ЗМІ у виборчій кампанії є дуже важливою. При цьому слід зазначити, що законодавча база регу#

лювання діяльності ЗМІ під час виборів 1998 року порівняно з 1994  роком значно покращилася. Зокрема,
успішне проведення виборів до Верховної Ради України весною 1998 року засвідчило як вагомість напра#
цьованої у зв’язку з цим законодавчої бази, так і правильність та результативність практичних дій ЦВК
(зокрема, пов’язаних із співпрацею з ЗМІ у виборчому процесі). І це у значній мірі сприяло тому, що в
голосуванні взяло участь 70% виборців України і було обрано практично повний склад парламенту.

Мабуть, не останню роль в отриманні таких результатів зіграв і стиль взаємодії ЦВК із ЗМІ (а через ЗМІ
– із виборцями): відкритість, гласність, повнота і об’єктивність інформування.

Водночас, хід виборчої кампанії, діяльність під час неї електронних та друкованих ЗМІ виявили й ряд
суттєвих недоліків, про які йшлося, зокрема у розділах 7, 12, а також у даному розділі цього видання.

Вважаємо, що насамперед мають бути в законодавчому порядку чітко визначені і виокремлені основні
функції ЗМІ у виборчому процесі: інформаційна, агітаційна та просвітницька. Адже на сьогоднішній день
виборчим законодавством більш#менш чітко регулюється лише агітаційна функція ЗМІ.

Неабияке значення для ефективної діяльності ЗМІ під час виборів має достатня визначеність основних
понять такої діяльності. Отож гадаємо, зокрема, що незважаючи на те, що проведена в період виборчої
кампанії 1998 року у досить значних обсягах політична реклама у пресі, на телебаченні і радіо активно
сприяла здійсненню перших в Україні парламентських виборів за змішаною системою, ця робота виявила#
ся б значно ефективнішою, якби законодавчо було визначено самe поняття «політична реклама». За основу
можуть бути взяті, гадаємо, проекти визначень цього поняття, наведені у розділі 12 даного видання.

З метою сприяння кваліфікованому висвітленню  у ЗМІ виборчого процесу вважаємо доцільним, щоб
перед початком виборчої кампанії ЦВК спільно з Міністерством інформації, Держтелерадіо України,
Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та іншими заінтересованими структу#
рами проводили як у центрі, так і в регіонах інструктивно#методологічні семінари з представниками ЗМІ
усіх форм власності і рівня поширення для роз’яснення основ виборчого законодавства, особливостей
наступної виборчої кампанії тощо.

Надзвичайно багато у точному, об’єктивному й правдивому висвітленні перебігу подій виборчої кам#
панії залежить від відповідальності кожного засобу масової інформації і кожного конкретного журналіста.
У цьому сенсі велику користь могло б принести укладення журналістами окремо на період виборчих кам#
паній зводу чи кодексу правил журналістської етики й загальновизнаних норм журналістської діяльності.

Разом з тим, з метою унеможливлення проявів дезинформації населення було б доцільно створити
спеціальний орган – чи то в межах Центральної виборчої комісії, чи поза нею, скажімо, на зразок російсько#
го Інформаційного суду. Він би мав контролювати процес висвітлення у ЗМІ виборчої кампанії, а також
реагувати на порушення норм ведення передвиборної агітації. Для підсилення повноважень цього органу
необхідно було б визначити ступінь відповідальності за порушення з боку ЗМІ виборчого законодавства.

У даному контексті доцільно було б, мабуть, також запровадити форму обліку й звітності ЗМІ усіх
форм власності про проведену роботу під час виборчої кампанії.

 Нарешті, задля заохочення ЗМІ та їх працівників у широкомасштабному та висококваліфікованому
висвітленні виборчої кампанії вважаємо за доцільне, щоб ЦВК спільно з Національною радою України з
питань телебачення і радіомовлення та Спілкою журналістів України організували Всеукраїнський кон#
курс на краще висвітлення у ЗМІ подій виборчої кампанії.
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ОФІЦІЙНІ СПОСТЕРІГАЧІ НА
ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРАХРОЗДІЛ 22РОЗДІЛ 22РОЗДІЛ 22РОЗДІЛ 22РОЗДІЛ 22

Однiєю з особливих ознак кампанiї по виборах народних депутатiв України у 1998 роцi було прове�
дення виборчого процесу на засадах гласностi та вiдкритостi. Це характерна ознака будь�якої виборчої
кампанiї в демократичнiй державi.

Участь у нiй великої кiлькостi офiцiйних спостерiгачiв сприяла вiдкритостi та «прозоростi» вибор�
чого процесу.

За останнi кiлька рокiв iнститут офiцiйних спостерiгачiв набув широкого поширення як фактор
демократичностi виборчого процесу та визнання на мiжнародному рiвнi легiтимностi проведених
виборiв.

Офiцiйний спостерiгач – це поняття, яке увiйшло у виборчий процес в Українi пiд час виборiв
народних депутатiв України у 1994 роцi та набуло подальшого розвитку в новому виборчому
законодавствi.

У Законi України «Про вибори народних депутатiв України», прийнятому у вереснi 1997 року,
з’явилась нова стаття 30 «Офiцiйнi спостерiгачi», у якiй iнститут офiцiйних спостерiгачiв набув свого
правового оформлення.

Цiєю статтею передбачено, що в заходах, пов’язаних з виборами, можуть брати участь офiцiйнi
спостерiгачi вiд іноземних держав та мiжнародних органiзацiй, а також громадських органiзацiй та
кандидатiв у народнi депутати. Вперше у виборчу практику було введено новий термiн «офiцiйнi
спостерiгачi вiд громадських органiзацiй та кандидатiв у депутати».

Україна – одна з небагатьох країн, яка законодавчо закрiпила можливiсть для iноземних спостерiгачiв
бути присутнiми на виборах.

 Закон про вибори мiстить ряд положень, згiдно з якими офiцiйним спостерiгачам надається право
спостерiгати за процесами органiзацiї виборiв, пiдрахунку голосiв та визначення результатiв виборiв
виборчими комiсiями всiх рiвнiв. Зокрема, частина 10 статтi 14 визначає право офiцiйних спостерiгачiв
вiд громадських органiзацiй України та іноземних держав, мiжнародних органiзацiй бути присутнiми
на засiданнях виборчих комiсiй.

Згiдно зi статтею 40 Закону про вибори в день голосування вiд початку роботи дiльничної виборчої
комiсiї, перевiрки виборчих скриньок, їх пломбування або опечатування до закiнчення оформлення
протоколiв про результати пiдрахунку голосiв на виборчих дiльницях мають право бути присутнiми
офiцiйнi спостерiгачi. Вони також можуть супроводжувати членiв дiльничної виборчої комiсiї пiд час
органiзацiї голосування в мiсцях перебування виборцiв у разi, якщо окремi виборцi за станом здоров’я
не можуть прибути в примiщення для голосування.

Закон України «Про вибори народних депутатiв України» визначив, що нормативно�правовим
актом стосовно статусу офiцiйних спостерiгачiв повинно стати Положення.

Враховуючи уроки минулої виборчої кампанiї, позитивний досвiд вирiшення питань, пов’язаних з
дiяльнiстю спостерiгачiв на виборах у 1994 роцi, положення нового виборчого закону, вiддiл
мiжнародних зв’язкiв Секретарiату Комiсiї вiдповiдно до пункту 26 статтi 14 Закону України «Про
Центральну виборчу комiсiю» розробив Положення, у якому визначив порядок акредитацiї та реєстрацiї
вiдповiдно iноземних та вiтчизняних офiцiйних спостерiгачiв, повноваження, вiдповiдальнiсть i гарантiї
їх дiяльностi. Це Положення затверджено постановою Комiсiї вiд 14 сiчня 1998 року № 8 (додається).

Положення стало єдиним нормативно�правовим актом, що регулює дiяльнiсть офiцiйних спосте�
рiгачiв вiд iноземних держав та мiжнародних органiзацiй, а також офiцiйних спостерiгачiв вiд гро�
мадських органiзацiй та кандидатiв у народнi депутати.  Воно складається з двох роздiлiв: I – «Офiцiйнi
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спостерiгачi вiд iнших держав та мiжнародних органiзацiй»; II – «Офiцiйнi спостерiгачi вiд громадсь�
ких органiзацiй України та кандидатiв у народнi депутати».

Серед повноважень Центральної виборчої комiсiї, визначених статтею 14 Закону України «Про
Центральну виборчу комiсiю», передбачено забезпечення акредитацiї на виборах народних депутатiв
України офiцiйних спостерiгачiв вiд іноземних держав і мiжнародних органiзацiй та видача їм
вiдповiдних посвiдчень.

Офiцiйнi спостерiгачi вiд іноземних держав та мiжнародних органiзацiй акредитувалися при
Центральнiй виборчiй комiсiї за пропозицiями, що надходили вiд мiжнародних, нацiональних
державних i недержавних органiзацiй.

Повноваження iноземних офiцiйних спостерiгачiв пiдтверджувалися посвiдченнями про акреди�
тацiю. Їх дiяльнiсть починалася з дня акредитацiї i закiнчувалася пiсля встановлення результатiв виборiв.
Офiцiйним спостерiгачам вiд іноземних держав та мiжнародних органiзацiй надавалося право бути
присутнiми на засiданнях виборчих комiсiй, на зустрiчах кандидатiв у народнi депутати, їх довiрених
осiб, уповноважених осiб полiтичних партiй, виборчих блокiв партiй з виборцями, пiд час голосування,
пiдрахунку голосiв на виборчих дiльницях, встановленнi результатiв виборiв в одномандатних виборчих
округах, у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузi; знайомитися зі списками
виборцiв, виборчими бюлетенями, матерiалами передвиборної агiтацiї та iнше.

Повноваження, передбаченi Положенням про офiцiйних спостерiгачiв, схваленi представниками
мiжнародних органiзацiй як такi, що задовольняли умовам ефективного спостереження за виборами.

У цьому Положеннi дотриманi мiжнароднi стандарти спостереження, а саме: отримання акредитацiї
шляхом простої, вiльної вiд дискримiнацiї процедури; самовизначення потрiбної кiлькостi спостерiгачiв;
одержання iнформацiї щодо процесу виборiв вiд керiвникiв виборчих установ усiх рiвнiв; можливiсть
виїжджати в усi регiони країни протягом виборчої кампанiї i безпосередньо в день виборiв; наявнiсть
безперешкодного доступу до виборчих дiльниць та центрiв пiдрахунку голосiв на всiй територiї країни;
право на публiчнi заяви.

Сприяння Мiнiстерства закордонних справ України, мiсцевих органiв влади, органiв мiсцевого
самоврядування, вiдповiдних виборчих комiсiй та гарантiя захисту з боку держави дали можливiсть
спостерiгачам належним чином виконувати свої функцiї.

У Положеннi передбачено можливiсть припинення повноважень спостерiгача в разi порушення ним
законодавства України, загальновизнаних принципiв i норм мiжнародного права.

Повноваження офiцiйних спостерiгачiв вiд громадських органiзацiй України та кандидатiв у народнi
депутати мали бути пiдтвердженими у письмовiй формi кандидатом у народнi депутати, громадською
органiзацiєю.

Офiцiйнi спостерiгачi вiд громадських органiзацiй України та кандидатiв у народнi депутати реєстру�
валися окружними виборчими комiсiями на вiдмiну вiд iноземних спостерiгачiв, що акредитувалися
при Центральнiй виборчiй комiсiї.

Списки спостерiгачiв не пiзнiше нiж за п’ять днiв до дня виборiв передавалися до вiдповiдної ок�
ружної комiсiї, яка в триденний термiн приймала рiшення щодо реєстрацiї i видавала вiдповiднi
посвiдчення. З цього моменту починали дiяти повноваження спостерiгача.

Повноваження офiцiйних спостерiгачiв як вiд громадських органiзацiй України та кандидатiв у
народнi депутати, так i офiцiйних спостерiгачiв вiд іноземних держав та мiжнародних органiзацiй
фактично не вiдрiзнялися.

Поряд з наданням повноважень для здiйснення спостережень не допускалося втручання спостерiгачiв
у роботу виборчих комiсiй. У противному разi виборча комiсiя могла позбавити спостерiгача права
бути присутнiм на засiданнi комiсiї або на виборчiй дiльницi пiд час голосування та пiдрахунку голосiв.
За порушення спостерiгачем законодавства України окружна виборча комiсiя мала право достроково
припинити його повноваження.

Участь мiжнародних спостерiгачiв у проведеннi нацiональних виборiв є поширеною практикою.
Разом з Мiнiстерством закордонних справ України Центральною виборчою комiсiєю було опрацьова�
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но порядок запрошення до України iноземних офiцiйних спостерiгачiв, вирiшено питання своєчасної
видачi вiз представникам iноземних держав, мiжнародних органiзацiй, якi прибували для спостере�
ження за проведенням виборiв.

Увагу свiтової громадськостi до виборiв народних депутатiв України притягувала та особливiсть,
що вони вперше проводилися за новою змiшаною (пропорцiйно – мажоритарною) системою.

Свiдченням цього є той факт, що при Центральнiй виборчiй комiсiї було акредитовано понад 400
iноземних офiцiйних спостерiгачiв iз 36 країн свiту – представникiв парламентiв i урядiв зарубiжних
держав, мiжнародних, парламентських, громадських органiзацiй.

Делегацiї, до яких входили авторитетнi експерти в галузi виборчого права, практики органiзацiї
виборчих процедур, надiслали Парламентська Асамблея Ради Європи, Органiзацiя з безпеки та
спiвробiтництва в Європi (ОБСЄ), ряд дипломатичних представництв в Українi, зокрема Посольства
Сполучених Штатiв Америки, Французької Республiки, Росiйської Федерацiї, Чеської Республiки,
Республiки Грузiя, Королiвства Нiдерландiв.

Своїх спостерiгачiв направили Мiжнародна фундацiя виборчих систем, Мiжнародний
республiканський iнститут (США), Нацiональний демократичний iнститут (США), Європейський
iнститут засобiв iнформацiї та ряд iнших органiзацiй.

З 27 по 30 березня 1998 року в Українi на запрошення Голови Верховної Ради України О. О. Мороза
перебувала делегацiя Парламентської Асамблеї Ради Європи, яку представляли: Террi Девiс (Великобританiя),
Франсуа Лесан (Францiя), Iнге Мiрволь (Норвегiя), Пiлар Пулгар (Iспанiя), Лара Маргарет Рагнарсдоттiр
(Iсландiя), Тунне Келам (Естонiя), Ханне Северiнсен (Данiя). Члени делегацiї зустрiчалися з українською
парламентською делегацiєю в Радi Європи, представниками полiтичних партiй, засобiв масової iнформацiї та
рядом неурядових органiзацiй, вiдвiдували виборчi дiльницi пiд час голосування.

Великий iнтерес викликало проведення виборiв народних депутатiв України з боку української
дiаспори. До Центральної виборчої комiсiї з пропозицiями акредитувати як офiцiйних спостерiгачiв
на виборах звернулися представники Українського Конгресового комiтету Америки (США), Коорди�
нацiйного комiтету допомоги Українi (США), Об’єднання українцiв у Польщi.

З метою вивчення досвiду органiзацiї i проведення виборчої кампанiї в Українi своїх представникiв
направила Центральна виборча комiсiя Росiйської Федерацiї.

Пропозицiї щодо акредитацiї офiцiйних спостерiгачiв надiслали представники правозахисної
органiзацiї – Української секцiї Мiжнародного товариства прав людини, яка має багатий досвiд спосте�
реження i аналiзу виборчих кампанiй.

Центральна виборча комiсiя уважно розглянула всi пропозицiї про акредитацiю офiцiйних
спостерiгачiв, що надiйшли до неї, оскiльки вважала, що присутнiсть iноземних офiцiйних спостерiгачiв
пiдвищить авторитетнiсть виборчого процесу.

У документi Копенгагенської Конференцiї з питань людського вимiру 1990 року держави – члени
ОБСЄ погодилися в тому, що вони надаватимуть можливiсть спостерiгачам вiд країн – учасниць ОБСЄ
чи мiжнародних та неурядових органiзацiй, якi висловлять бажання, здiйснювати спостереження за
ходом нацiональних виборiв у межах, визначених нацiональним законодавством.

Особлива роль у процесi здiйснення спостереження за виборами в країнах – членах ОБСЄ згiдно з
Будапештським документом ОБСЄ, прийнятим у 1994 роцi, надається Бюро з демократичних iнститутiв
i прав людини.

Останнiм часом у практику роботи Бюро ввiйшло проведення довгострокових спостережень за
рiзними перiодами виборчого процесу вiд реєстрацiї кандидатiв у народнi депутати до заключної стадiї
виборiв, пiдрахунку голосiв та оголошення результатiв виборiв. Метою таких спостережень є набуття
поглиблених знань про рiзнi стадiї виборчого процесу.

Значну пiдготовчу роботу щодо проведення спостережень на виборах 1998 року в Українi провело
Бюро з демократичних iнститутiв та прав людини ОБСЄ.

Уже 2 лютого 1998 року в Українi розпочала роботу спецiальна мiсiя спостереження Бюро з демо�
кратичних iнститутiв та прав людини ОБСЄ у складi 16 спостерiгачiв довгострокового перебування з
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Великобританiї, Данiї, Норвегiї, США, Фiнляндiї, Францiї, Швецiї на чолi з координатором, уповно�
важеним урядом Норвегiї, Коре Волланом.

Понад два мiсяцi вони спостерiгали за перебiгом виборчої кампанiї в багатьох регiонах, вивчали
рiзнi аспекти виборчого законодавства, його практичне застосування виборчими комiсiями рiзних
рiвнiв на рiзних стадiях виборiв.

Це давало можливiсть свiтовiй громадськостi отримувати широку об’єктивну iнформацiю про
перебiг виборчої кампанiї в Українi .

Довгострокова робота мiсiї спостереження сприяла високому рiвню органiзацiйної пiдготовки при�
їзду та перебування в Українi ще 180 мiжнародних офiцiйних спостерiгачiв короткотермiнового пере�
бування з країн – членiв ОБСЄ.

Багато уваги офiцiйним спостерiгачам, проведенню з ними зустрiчей, консультацiй було придiлено
керiвництвом та членами Центральної виборчої комiсiї.

За час пiдготовки та проведення виборiв народних депутатiв України у Центральнiй виборчiй
комiсiї вiдбулося понад 50 зустрiчей з офiцiйними спостерiгачами вiд мiжнародних органiзацiй та
iноземних держав, акредитованих на виборах 1998 року, представниками дипломатичних представ�
ництв в Українi. Пiд час цих зустрiчей присутнiх було поiнформовано про пiдготовку, органiзацiю
та проведення виборiв народних депутатiв, було дано вiдповiдi на їх запитання, вiдбувався обмiн
думками стосовно виборчого процесу в Українi, особливостей нової виборчої системи та вдоско�
налення виборчого законодавства.

Так, на прохання представникiв мiжнародних органiзацiй напередоднi виборiв 26�28 березня 1998 року
вiдбулися зустрiчi Голови Центральної виборчої комiсiї М. Рябця з делегацiями Парламентської Асамблеї
та Конгресу мiсцевих i регiональних влад Ради Європи (керiвники Пiлар Пулгар , Iспанiя, та Ален Шенар –
вiце�президент Конгресу, член мунiципальної ради м. Нант, Францiя), Мiжнародної фундацiї виборчих
систем (керiвник Джулiан Пiлон), Мiжнародного республiканського iнституту (керiвник Уiлльям Ховард
Тафт IV), Центральної виборчої комiсiї Росiйської Федерацiї (керiвник Тур А. I.)

Пiд час поїздок по країнi офiцiйнi спостерiгачi зустрiчалися з керiвниками мiсцевих органiв влади,
представниками мiсцевих осередкiв полiтичних партiй, офiцiйними особами виборчих комiсiй, кан�
дидатами в депутати, представниками засобiв масової iнформацiї.

З метою iнформацiйного забезпечення для кожного спостерiгача були пiдготовленi рiзноманiтнi
iнформацiйнi матерiали: тексти Конституцiї України, Законiв України «Про вибори народних депутатiв
України», «Про вибори депутатiв мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв», «Про вибори
депутатiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим», вiдомостi про полiтичнi партiї, виборчi блоки
партiй, списки яких були зареєстрованi Центральною виборчою комiсiєю для участi у виборах народних
депутатiв України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузi, Положення про статус
офiцiйних спостерiгачiв, вiдомостi про кандидатiв у народнi депутати України, їх кiлькiсний та якiсний
склад, iншi матерiали.

Успiшному здiйсненню завдань, покладених на офiцiйних спостерiгачiв, сприяла дiяльнiсть Робо�
чої групи iз забезпечення перебування в Українi iноземних офiцiйних спостерiгачiв, яка була утворена
за розпорядженням Президента України вiд 10 лютого 1998 року.

Робочу групу очолив Рябоконь Василь Петрович – перший заступник Мiнiстра Кабiнету Мiнiстрiв
України. До її складу ввiйшли спiвробiтники Адмiнiстрацiї Президента України, Секретарiату Вер�
ховної Ради України, першi заступники, заступники мiнiстрiв, голiв Державних комiтетiв ряду
мiнiстерств i вiдомств.

До Робочої групи були залученi спецiалiсти апарату Адмiнiстрацiї Президента України, ряду
мiнiстерств i вiдомств, з числа яких було утворено 10 оперативних пiдгруп координаторiв за основни�
ми напрямами їх дiяльностi (забезпечення зустрiчей офiцiйних спостерiгачiв, їх транспортного, жит�
лово�побутового, медичного та культурного обслуговування, органiзацiї зв’язку, належного громадсь�
кого порядку в мiсцях перебування спостерiгачiв та їх особистої безпеки, забезпечення необхiдною
iнформацiєю тощо).
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З метою створення належних умов дiяльностi офiцiйних спостерiгачiв пiд час їх перебування в
регiонах України були створенi регiональнi робочi групи в Автономнiй Республiцi Крим, усiх областях,
мiстах Києвi та Севастополi.

Найбiльшу зацiкавленiсть офiцiйних спостерiгачiв викликало проведення виборiв в Автономнiй
Республiцi Крим, Днiпропетровськiй, Донецькiй, Закарпатськiй, Київськiй, Львiвськiй, Тернопiльськiй,
Харкiвськiй, Черкаськiй, Чернiгiвськiй областях, мiстах Києвi та Севастополi, на виборчих дiльницях,
утворених у слiдчих iзоляторах, виправно�трудових установах та вiйськових частинах.

У день виборiв iноземнi спостерiгачi перебували в Автономнiй Республiцi Крим, мiстах Києвi та
Севастополi, 20 областях, вiдвiдали майже 1,5 тисячi виборчих дiльниць, у тому числi вiсiм – у вип�
равно�трудових установах Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, три – у вiйськових частинах.

Спостереження за пiдготовкою та проведенням виборчої кампанiї у багатьох регiонах країни дало
можливiсть свiтовiй громадськостi переконатись у намiрах України i надалi дотримуватися принципiв
демократичностi, гласностi та вiдкритостi виборчого процесу.

За пiдсумками спостережень iноземних офiцiйних спостерiгачiв за органiзацiєю i проведенням
виборiв в Українi до Центральної виборчої комiсiї надiйшли доповiдi, заяви, повiдомлення, вiдгуки
вiд багатьох органiзацiй, насамперед вiд Бюро з демократичних iнститутiв i прав людини ОБСЄ, Пар�
ламентської Асамблеї Ради Європи, Мiжнародного республiканського iнституту (США) i Європейсь�
кого iнституту засобiв iнформацiї.

У документах висловленi враження, узагальненi зауваження стосовно пiдготовки та проведення
виборчої кампанiї, подано висновки i пропозицiї.

Головним висновком офiцiйних спостерiгачiв є те, що вибори до парламенту України в цiлому
були органiзованими i пройшли на належному рiвнi та «адекватнiй правовiй та адмiнiстративнiй базi».

Вибори 1998 року за оцiнкою мiжнародних офiцiйних спостерiгачiв є беззаперечним кроком до
подальшої демократизацiї в Українi.

Делегацiя Парламентської Асамблеї Ради Європи зазначила, що «українськi нацiональнi вибори
стали внеском у демократичний розвиток України».

Зi схваленням та задоволенням офiцiйними спостерiгачами прийнятi риси нового виборчого зако�
ну, а саме: змiшана система виборiв, що забезпечує представництво кандидатiв у мажоритарних окру�
гах та пропорцiйне представництво полiтичних партiй i блокiв, позитивне голосування, скасування
50�вiдсоткового бар’єру участi виборцiв у виборах.

У звiтах спостерiгачiв досить високо оцiнюється робота виборчих комiсiй, особливо дiльничних,
«за їх значнi зусилля, часто при роботi у дуже складних умовах».

У заявах мiжнародних органiзацiй, пiд час зустрiчей з представниками ОБСЄ – органiзацiї, яка
проводила довгострокове спостереження за ходом виборчої кампанiї в Українi, не раз пiдкреслювалося,
що Центральна виборча комiсiя провела вибори на високому професiйному рiвнi.

«Центральна виборча комiсiя України з великою вiдданiстю та вiдповiдальнiстю виконала монументаль�
не завдання органiзацiї виборiв, подвиг, що особливо помiтний з огляду на впровадження нової системи
виборiв, жорстке  обмеження  часу завдяки затримцi прийняття Закону про вибори та недостатнє фiнансування»
– цей висновок мiститься у звiтi про спостереження Мiжнародного республiканського iнституту.

У пiдсумкових документах вказано, проте, на деякi порушення виборчого закону. Це насамперед
порушення щодо таємностi голосування – голосування за межами кабiн, так зване «сiмейне голосуван�
ня», коли сiмейнi пари голосували разом. Як порушення вiдмiчена також присутнiсть у день голосуван�
ня на виборчих дiльницях представникiв органiв державної влади та iнших стороннiх осiб.

Однак, як пiдкреслювалося у звiтах, цi незначнi порушення не вплинули на волевиявлення виборцiв
та результати голосування.

У пiдсумкових доповiдях ОБСЄ, Мiжнародного республiканського iнституту, Європейського
iнституту засобiв iнформацiї мiстяться пропозицiї, рекомендацiї, що тепер вивчаються i будуть вико�
ристовуватися в подальшiй роботi з удосконалення виборчого законодавства та покращання органiзацiї
проведення виборiв в Українi.



Парламент України: ВИБОРИ – 98

714

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМIСIЯ
ПОСТАНОВА

м. Київ
14 сiчня 1998 року № 8

Про офiцiйних спостерiгачiв та їх статус пiд час пiдготовки
та проведення виборiв народних депутатiв України

Вiдповiдно до пункту 26 статтi 14 Закону України «Про Центральну виборчу комiсiю» Центральна
виборча комiсiя постановляє:

1. Затвердити Положення про статус офiцiйних спостерiгачiв вiд iнших держав та мiжнародних
органiзацiй, а також громадських органiзацiй України та кандидатiв у народнi депутати на виборах
народних депутатiв України.

2. Затвердити зразки посвiдчень офiцiйних спостерiгачiв вiд iнших держав i мiжнародних
органiзацiй, вiд громадських органiзацiй України та кандидатiв у народнi депутати України.

3. Вручення посвiдчень офiцiйним спостерiгачам вiд iнших держав i мiжнародних органiзацiй
здiйснюється Головою Центральної виборчої комiсiї або за його дорученням заступником Голови,
окремими членами Комiсiї, вiд громадських органiзацiй України та кандидатiв у народнi депутати –
окружними виборчими комiсiями.

4. Окружним та дiльничним виборчим комiсiям у взаємовiдносинах з офiцiйними спостерiгачами
керуватися даним Положенням, сприяти у здiйсненнi їх повноважень.

Голова
Центральної виборчої комiсiї М. РЯБЕЦЬ

Затверджено постановою
Центральної виборчої комiсiї

вiд 14 сiчня 1998 року № 8

ПОЛОЖЕННЯ

про статус офiцiйних спостерiгачiв вiд iнших держав та мiжнародних
органiзацiй, а також громадських органiзацiй України

та кандидатiв у народнi депутати
на виборах народних депутатiв України

Роздiл I

Офiцiйнi спостерiгачi
вiд iнших держав та мiжнародних органiзацiй

1.1. Порядок акредитацiї офiцiйних спостерiгачiв
Офiцiйнi спостерiгачi вiд iнших держав та мiжнародних органiзацiй акредитуються при Центральнiй

виборчiй комiсiї. Пропозицiї щодо їх перебування в Українi надсилаються до Робочої групи iз забезпе�
чення перебування в Українi офiцiйних спостерiгачiв вiд iноземних держав i мiжнародних органiзацiй
на виборах народних депутатiв України.

Рiшення про акредитацiю офiцiйних спостерiгачiв приймає Голова Центральної виборчої комiсiї за
поданням Робочої групи.

Центральна виборча комiсiя видає офiцiйним спостерiгачам посвiдчення встановленого зразка, якi
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є пiдставою для їх дiяльностi пiд час проведення виборчої кампанiї.
Повноваження офiцiйних спостерiгачiв починаються з дня акредитацiї i закiнчуються пiсля вста�

новлення результатiв виборiв.

1.2. Повноваження офiцiйних спостерiгачiв
Офiцiйнi спостерiгачi мають право:

– бути присутнiми на засiданнях виборчих комiсiй, на зустрiчах кандидатiв у депутати, їх довiрених
осiб, уповноважених осiб полiтичних партiй, виборчих блокiв партiй з виборцями, передвиборних
зборах, мiтингах;

– перебувати у примiщеннях виборчих дiльниць пiд час голосування, пiдрахунку голосiв на виборчiй
дiльницi, встановленнi результатiв виборiв в одномандатних виборчих округах та в багатомандатному
загальнодержавному виборчому окрузi;

– за погодженням з головою вiдповiдної виборчої комiсiї або особи, яка виконує його обов’язки,
робити кiнозйомки, звуко� та вiдеозаписи, фотографувати;

– знайомитися зі списками виборцiв, виборчими бюлетенями, матерiалами передвиборної агiтацiї;

– висловлювати головi вiдповiдної виборчої комiсiї свої думки, враження, пропозицiї пiд час
проведення виборчої кампанiї;

– з додержанням законодавства України проводити прес�конференцiї, звертатися до засобiв масової
iнформацiї.

Офiцiйнi спостерiгачi вiд iнших держав i мiжнародних органiзацiй за погодженням з Центральною
виборчою комiсiєю можуть утворювати тимчасовi групи з числа офiцiйних спостерiгачiв для
координацiї своєї дiяльностi у межах повноважень, передбачених цим Положенням.

1.3. Гарантiї дiяльностi офiцiйних спостерiгачiв пiд час
        проведення виборчої кампанiї та вiдповiдальнiсть

Офiцiйнi спостерiгачi на територiї України перебувають пiд державним захистом України.
Матерiально�фiнансове забезпечення дiяльностi офiцiйних спостерiгачiв здiйснюється за рахунок

коштiв тих держав i мiжнародних органiзацiй, якi направили їх в Україну, або за власнi кошти цих
спостерiгачiв.

Робоча група із забезпечення перебування в Українi офiцiйних спостерiгачiв вiд iноземних держав
та мiжнародних органiзацiй, Мiнiстерство закордонних справ України, мiсцевi органи виконавчої
влади, органи мiсцевого самоврядування, вiдповiднi виборчi комiсiї сприяють спостерiгачам у
здiйсненнi їх повноважень.

Офiцiйнi спостерiгачi не мають права:
– втручатися в роботу виборчих комiсiй;
– використовувати свiй статус для дiй, не пов’язаних зi спостереженнями за ходом виборiв.

Центральна виборча комiсiя може достроково припинити повноваження офiцiйного спостерiгача
за порушення ним законодавства України, загальновизнаних принципiв i норм мiжнародного права.

Роздiл II

Офiцiйнi спостерiгачi вiд громадських органiзацiй України
та кандидатiв у народнi депутати України

2.1. Порядок реєстрацiї офiцiйних спостерiгачiв
Пропозицiї щодо участi офiцiйних спостерiгачiв вiд громадських органiзацiй України, кандидатiв у

народнi депутати подаються до окружних виборчих комiсiй.
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Громадськi органiзацiї України за рiшенням їх статутних органiв подають до окружної виборчої
комiсiї багатомандатного загальнодержавного виборчого округу пропозицiї щодо реєстрацiї
спостерiгачiв (по однiй особi) iз зазначенням прiзвища, iменi, по батьковi, службової i домашньої
адрес, номера телефону.

Вiдповiднi мiсцевi осередки (обласнi, мiськi, районнi) громадських органiзацiй України за рiшенням
їх керiвних органiв, кандидати у народнi депутати України пiсля їх реєстрацiї можуть подавати окруж�
ним виборчим комiсiям списки спостерiгачiв – громадян України, якi мають право обирати. Списки
подаються не пiзнiш як за п’ять днiв до дня виборiв. У них зазначаються прiзвища, iм’я, по батьковi,
службова i домашня адреси, номери телефонiв спостерiгачiв.

Вiдповiдна окружна виборча комiсiя в триденний строк приймає рiшення щодо реєстрацiї
спостерiгачiв та видає їм посвiдчення встановленого Центральною виборчою комiсiєю зразка.

Повноваження спостерiгача починаються з дня реєстрацiї у вiдповiднiй виборчiй комiсiї i видачi
йому посвiдчення.

2.2. Повноваження офiцiйних спостерiгачiв
Офiцiйнi спостерiгачi мають право:

– бути присутнiми на засiданнях окружних та дiльничних виборчих комiсiй, на зустрiчах кандидатiв
у депутати, їх довiрених осiб, уповноважених осiб полiтичних партiй, виборчих блокiв партiй з
виборцями, передвиборних зборах, мiтингах;

– перебувати у примiщеннях виборчих дiльниць пiд час голосування;

– бути присутнiми при перевiрцi, опломбуваннi або опечатуваннi виборчих скриньок, пiдрахунку
голосiв на виборчiй дiльницi, встановленнi результатiв виборiв у виборчих округах;

– за погодженням з головою вiдповiдної виборчої комiсiї або особою, яка виконує його обов’язки,
робити кiнозйомки, звуко� та вiдеозаписи, фотографувати;

– знайомитися зi списками виборцiв, виборчими бюлетенями, матерiалами передвиборної агiтацiї;

– висловлювати головi вiдповiдної виборчої комiсiї свої думки, враження, пропозицiї пiд час
проведення виборчої кампанiї та в день виборiв;

– з додержанням законодавства України проводити прес�конференцiї, звертатися до засобiв масової
iнформацiї.

2.3. Гарантiї дiяльностi офiцiйних спостерiгачiв пiд час
         проведення виборчої кампанiї та вiдповiдальнiсть

Вiдповiднi виборчi комiсiї сприяють спостерiгачам у здiйсненнi їх повноважень.
Матерiально�фiнансове забезпечення дiяльностi офiцiйних спостерiгачiв вiд громадських органiзацiй

України та кандидатiв у депутати проводиться за їх рахунок або за власнi кошти спостерiгачiв.

Офiцiйнi спостерiгачi не мають права:
–  заповнювати замiсть виборця, на його прохання, виборчий бюлетень у кабiнi (кiмнатi) для таєм�

ного голосування;
– виконувати дiї, що заважають членам виборчої комiсiї здiйснювати свої функцiї.

Втручання спостерiгачiв у роботу виборчих комiсiй не допускається. У разi порушення офiцiйним
спостерiгачем цiєї вимоги виборча комiсiя може позбавити його права бути присутнiм на засiданнi
комiсiї або на виборчiй дiльницi пiд час голосування та пiдрахунку голосiв.

Окружнi виборчi комiсiї можуть достроково припинити повноваження офiцiйного спостерiгача за
порушення ним законодавства України.
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ПІСЛЯМОВА

Виборча кампанія по виборах народних депутатів України завершилася. Обрано новий український
парламент за змішаною (мажоритарно!пропорційною) системою.

У цьому виданні Центральна виборча комісія ретельно проаналізувала досвід минулої виборчої
кампанії та визначила коло проблем і перспектив розвитку виборчої системи в Україні як однієї з
основних підвалин прямого народовладдя.

Практика застосування виборчого законодавства, визнання Конституційним Судом України
неконституційними цілого ряду положень Закону України «Про вибори народних депутатів України»,
зокрема тих, що стосуються порядку захисту виборчих прав громадян, строків висування і реєстрації
кандидатів у народні депутати України, проведення передвиборної агітації тощо, на нашу думку,
засвідчили відверту недосконалість правової регламентації виборів народних депутатів України. Саме
тому назріла нагальна потреба вдосконалення виборчого законодавства України виключно на засадах
Конституції України з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду проведення виборів, а також
впровадження в національне виборче законодавство норм і стандартів міжнародного права. Це можливо
лише за умови тісної взаємодії Верховної Ради України, Центральної виборчої комісії, органів
центральної і місцевої виконавчої влади, органів судової влади, органів місцевого самоврядування з
питань проведення єдиної політики у сфері формування та реалізації виборчого законодавства.

Ця політика охоплює широке коло питань. Серед них, насамперед, слід звернути увагу на подальше
законодавче вдосконалення порядку організації і проведення виборів народних депутатів України,
оскільки наявні прогалини у виборчому Законі значно ускладнюють проведення виборів.

Так, у ході виборчої кампанії величезне психологічне навантаження доводилося витримувати
Центральній виборчій комісії та окружним виборчим комісіям через відсутність у Законі України
«Про вибори народних депутатів України» чіткого механізму вирішення питань щодо можливості
скасування виборчими комісіями своїх рішень про реєстрацію списку кандидатів у депутати від
політичної партії, виборчого блоку партій, про реєстрацію кандидата в депутати у разі порушення
ними виборчого Закону. Сотні скарг надходили щодня до Центральної і окружних виборчих комісій з
приводу таких порушень з боку окремих кандидатів та політичних партій, виборчих блоків партій, а
реальних важелів впливу на ці негативні явища у виборчому процесі комісії не мали. Законодавець
передбачив можливість зняття з балотування порушників закону лише у випадку, якщо факт
порушення встановлено судом. Але суди нерідко зволікали з розглядом цих питань. Тому для
оперативного реагування на такі факти, на нашу думку, було б доцільно наділити виборчі комісії
правом зняття з балотування суб’єктів виборчого процесу, які допускають порушення Закону, а для
останніх передбачити можливість оскарження таких рішень до суду.

Потребують серйозного вдосконалення положення виборчого Закону, що регламентують загальні
засади утворення виборчих округів, виборчих дільниць.

Видається дуже нагальним законодавче врегулювання питання ведення реєстрації (обліку) виборців,
які проживають на території відповідних адміністративно!територіальних одиниць, і запровадження в
Україні єдиного реєстру виборців. Державні системи реєстрації (обліку) виборців уже створені в
багатьох країнах світу і добре слугують справі забезпечення виборчих прав громадян. Перший крок у
цьому напрямі вже зроблено і в Україні. В системі Міністерства юстиції України згідно з Указом
Президента України створюється спеціальна служба громадянства та реєстрації фізичних осіб. Доцільним
було б віднести до повноважень зазначеної служби і здійснення реєстрації виборців або створення
відповідної структури для цієї мети при Центральній виборчій комісії та закріпити це законодавчо.

Досвід минулої виборчої кампанії висвітлив і таку важливу проблему, як необхідність
реформування системи виборчих комісій та обсягу їх повноважень, що повинно стати стратегічним
напрямом удосконалення всього виборчого законодавства України.

На наше переконання, виходячи з адміністративно!територіального устрою України, найоптимальнішим
варіантом була б чотирьохрівнева система виборчих комісій на чолі з Центральною виборчою комісією.



Парламент України: ВИБОРИ – 98

718

Вона повинна передбачати територіальні (регіональні) Автономної Республіки Крим, обласні, Київську і
Севастопольську міські виборчі комісії. Причому виборчі комісії цього рівня слід наділити статусом постійно
діючих державних органів з невеликою кількістю членів комісій, працюючих на постійній основі.

Наступним рівнем у запропонованій системі є територіальні районні, міські (у містах обласного
підпорядкування), районні в містах виборчі комісії, а за ним – дільничні виборчі комісії.

Обов’язковою умовою реформування системи виборчих комісій є зміна порядку їх формування.
Закріплене у виборчому законодавстві положення про формування виборчих комісій на умовах
обов’язкового включення до їх складу представників від політичних партій, виборчих блоків партій
під час проведення виборів народних депутатів України та депутатів місцевих рад, сільських,
селищних, міських голів аж ніяк не сприяло демократизації виборчого процесу, а швидше навпаки  –
спричиняло його дестабілізацію. У практиків не викликає сумніву той факт, що виборчі комісії повинні
формуватися на зовсім інших засадах, які б виключали фактор політичного протистояння у їх
діяльності. Одночасно можна було б передбачити участь у роботі окружних виборчих комісій
представників політичних партій, виборчих блоків партій, кандидатів у Президенти України,
кандидатів у депутати з правом дорадчого голосу. Така практика вже виправдала себе безпосередньо
у роботі Центральної виборчої комісії під час парламентських виборів.

Запропонована система виборчих комісій повинна бути побудована на принципі підконтрольності
комісіям вищого рівня при збереженні демократичності в організації їх діяльності. Реалізувати цей
принцип можна за умови встановлення такого обсягу повноважень для виборчих комісій, який би
забезпечував реальні можливості здійснення дієвого контролю за організацією роботи нижчестоящих
виборчих комісій та дотриманням ними виборчого законодавства.

Ми вважаємо, що саме така система виборчих комісій дасть змогу справді реалізувати положення
Закону України «Про Центральну виборчу комісію», яким на Комісію покладено такі важливі
повноваження, як забезпечення реалізації і захисту конституційних виборчих прав громадян України
при проведенні виборів і референдумів. Тільки за такої умови Центральна виборча комісія зможе
забезпечити реальний контроль за виконанням і однаковим застосуванням виборчого законодавства
як на території України, так і відповідних адміністративно!територіальних одиниць. Це, безперечно,
дасть можливість мінімізувати вплив на перебіг виборчого процесу і роботу виборчих комісій з боку
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Виборчі комісії повинні
виступати в ролі третейського судді у боротьбі політичних сил, кандидатів у депутати за владу.

Така система виборчих комісій може розглядатися як оптимальний модельний варіант уніфікації
виборчих комісій для проведення будь!яких видів виборів та референдумів у державі. Її впровадження
було б одним із кроків до прийняття Виборчого кодексу, який би врегулювував усі питання організації
та проведення виборів і референдумів в Україні та регіонах з використанням сучасних виборчих
технологій і створенням високопрофесійного кадрового потенціалу в цій сфері.

Беручи до уваги зростаючу роль у суспільному житті нашої держави політичних партій, Центральна
виборча комісія виступає з ініціативою щодо необхідності удосконалення правового регулювання
діяльності партій як суб’єктів виборчого процесу, виходячи з міжнародного досвіду їх участі у виборах.

Практика проведення парламентських виборів також обумовлює потребу вирішення проблем
захисту виборчих прав громадян.

Так, Закон України «Про вибори народних депутатів України» встановлює, що рішення, дії чи
бездіяльність виборчих комісій можуть бути оскаржені політичними партіями, виборчими блоками
партій та їх уповноваженими особами, кандидатами в народні депутати України і їх довіреними
особами, а також виборцями – до виборчої комісії вищого рівня або до суду, а рішення Центральної
виборчої комісії згідно зі статтею 11 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» – тільки до
суду. При цьому встановлені різні строки подання скарг до виборчих комісій та судів.

Стаття 55 Конституції України гарантує кожному право на оскарження в суді рішень, дій чи
бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
Таким чином, вона надає громадянам право безпосередньо звертатися до суду зі скаргою на рішення,
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дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і
службових осіб. У цьому відношенні не може бути будь!яких винятків щодо здійснення громадянами
України конституційного права безпосередньо звертатися до суду зі скаргами на рішення, дії чи
бездіяльність виборчих комісій, їх посадових і службових осіб. Проте Закон України «Про вибори
народних депутатів України» в ряді випадків обмежував судовий захист виборчих прав громадян,
встановивши дещо інший порядок, ніж передбачений частиною другою статті 55 Конституції України.
Саме цим і керувався Конституційний Суд України, визнавши такими, що не відповідають Конституції
України (неконституційними), положення  Закону, за якими обмежується захист виборчих прав громадян
у судовому порядку, зокрема: можливість оскарження до суду рішень, дій чи бездіяльності виборчих
комісій за умови, «якщо інший порядок оскарження не встановлено законом»; незабезпеченість права
громадян на оскарження до суду дій чи бездіяльності посадових і службових осіб дільничних, окружних
та Центральної виборчих комісій; унеможливлення оскарження до суду рішення окружної виборчої
комісії про визнання народного депутата України обраним та визнання виборів недійсними.

Як показала практика проведення минулих виборів, діючий паралельний порядок оскарження
результатів виборів до виборчих комісій вищого рівня або до суду тільки породжує тяганину у розгляді
таких скарг. Багаточисельні приклади підтверджують необхідність встановлення стислих строків
оскарження результатів виборів та процедури розгляду судами цієї категорії справ.

У Цивільному процесуальному кодексі України слід передбачити єдину уніфіковану главу «Скарги
на рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, комісій з референдумів». Справи за скаргами на
рішення, дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії повинні вирішуватися Верховним Судом
України, а на рішення виборчих комісій інших рівнів – відповідно Верховним судом Республіки Крим,
обласними, Київським та Севастопольським міськими, районними (міськими) судами.

Рішення судів у справах цієї категорії, розглянутих відповідно до запропонованої глави, повинні
бути остаточними. Оскільки існує досить жорстке обмеження виборчої кампанії в часі, доцільно
передбачити також стислий строк для опротестування судових рішень у порядку нагляду. Потребують
також удосконалення положення глави 31!А цього Кодексу «Скарги громадян на рішення, дії або
бездіяльність державних органів, юридичних чи службових осіб у сфері управлінської діяльності».
Така необхідність обумовлюється тим, що на практиці мають місце випадки їх застосування при
судовому розгляді справ за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, які не є органами
у сфері управлінської діяльності. Застосування судами в цих випадках частини третьої статті 248!4
Кодексу, що передбачає зупинення виконання оскарженого акта в разі подання скарги до суду, досить
ускладнює проведення виборчого процесу через обмеження його в часі, про що вже йшлося вище.

Тільки після вирішення цих питань у законодавчому порядку можна забезпечити надійний захист
гарантованих Конституцією України виборчих прав громадян.

Не менш актуальною є проблема правового регулювання й уніфікації форм та методів ведення
передвиборної агітації. Головним недоліком положень Закону України «Про вибори народних
депутатів України» щодо ведення передвиборної агітації є відсутність механізму забезпечення
принципу надання суб’єктам виборчого процесу рівних умов та можливостей у використанні всіх
видів засобів масової інформації.

Відомо, що передвиборна агітація є однією з найважливіших стадій виборчого процесу і
найефективнішим важелем впливу як на певних виборців чи їх групи, так і загалом на всіх виборців
держави у формуванні їх симпатій до окремих кандидатів чи політичних сил. А тому було б доцільним
більш чітко і повно законодавчо закріпити принцип рівних можливостей для суб’єктів виборчого
процесу у проведенні передвиборної агітації. У Законі, зокрема його статті 34, цей принцип визначено
стосовно використання суб’єктами виборчого процесу електронних засобів масової інформації і лише
за рахунок коштів Державного бюджету України.

Саме Закон має встановити конкретну кількість ефірного часу, який надається кандидатам за
кошти, що асигнуються з Державного бюджету на ведення передвиборної агітації для всіх кандидатів,
які балотуються в різних виборчих округах на території України.
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Окрім цього, є потреба і в чіткому законодавчому закріпленні переліку обмежень у проведенні
передвиборної агітації.

Вибори!98 висвітлили й ряд проблем правового регулювання питань фінансового забезпечення
агітаційної кампанії. Стаття 37 Закону передбачає два джерела фінансування передвиборної агітації:
кошти Державного бюджету України і кошти власних виборчих фондів політичних партій, виборчих
блоків партій та кандидатів у народні депутати України. Закон зобов’язує суб’єктів виборчого процесу
повідомляти відповідно Центральну і окружні виборчі комісії про відкриття рахунків власних виборчих
фондів та подавати останнім фінансові звіти про джерела надходжень до цих фондів та їх
використання. Проте, як показала практика застосування цих положень Закону, із 30 політичних
партій, виборчих блоків партій, суб’єктів виборчого процесу такі рахунки відкрили лише 25, серед
кандидатів у депутати – кожний четвертий кандидат. Але навіть і з цієї кількості не всі політичні
партії, виборчі блоки партій, кандидати в депутати подали Центральній і окружним виборчим комісіям
для оприлюднення відомості про дохідну частину виборчих фондів. Ці порушення стали можливими
лише тому, що в Законі не передбачено жодних правових наслідків невиконання суб’єктами виборчого
процесу своїх обов’язків.

Аналіз проведеної виборчої кампанії свідчить про необхідність законодавчого встановлення
конкретного переліку джерел надходжень коштів на рахунки власних виборчих фондів та встановлення
механізму контролю за їх використанням і конкретного виду юридичної відповідальності за порушення
законодавства у цій сфері. Йдеться про встановлення такого контролю з боку державних органів,
який би гарантував недопущення будь!якого впливу на політичне життя в державі з боку тіньового
капіталу, іноземних юридичних і фізичних осіб, анонімних спонсорів, міжнародних організацій і
об’єднань.

Для належного виконання своїх повноважень з цих питань Центральна виборча комісія має на
меті створити при Комісії спеціальну контрольно!ревізійну службу. Законопроект про Центральну
виборчу комісію, до речі, попередньо передбачав її створення. Але, на превеликий жаль, це положення
не знайшло своєї законодавчої підтримки. До складу служби обов’язково повинні входити керівники
та фахівці Державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів України,
Національного банку України, Ощадного банку України, Міністерства юстиції України, Міністерства
внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Міністерства інформації України. До компетенції
служби слід віднести: контроль за цільовим використанням виборчими комісіями, комісіями з
референдуму коштів, що асигнуються з Державного бюджету на підготовку та проведення виборів і
референдумів, а також контроль за джерелами надходжень коштів до виборчих фондів, їх правильним
обліком і використанням. Пропозиції контрольно!ревізійної служби з питань, віднесених до її
компетенції, повинні реалізовуватися через відповідні рішення Центральної виборчої комісії. Це
дасть Комісії можливість вирішувати концептуально всі проблеми, які виникають під час фінансування
та матеріально!технічного забезпечення виборів і референдумів.

У контексті розглядуваної проблеми фінансування виборів і референдумів слід звернути увагу на
необхідність вдосконалення цього механізму у законодавстві. Як засвідчив досвід минулих виборів,
Уряд не може забезпечити своєчасне фінансування виборчого процесу при дефіциті коштів у
Державному бюджеті. У зв’язку з цим, на нашу думку, варто було б установити альтернативний
порядок фінансування виборів, за яким Центральній виборчій комісії було б надано право на отримання
від Національного банку України кредитів під гарантії Кабінету Міністрів України у разі, якщо кошти
не будуть  асигновані у строки і розмірах, визначених  Комісією.

Не менш серйозної уваги потребує і проблема матеріально!технічного забезпечення виборчих
кампаній, суть якої зводиться до необхідності розробки та впровадження нормативів забезпечення
виборчих комісій різних рівнів приміщеннями та обладнанням, а також проектів централізованого
забезпечення виборчих комісій уніфікованим устаткуванням (збірно!розбірними кабінами для
голосування багаторазового використання, скриньками для голосування, оргтехнікою тощо).

В організації об’єктивного висвітлення перебігу виборчого процесу вирішальну роль відіграє
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організація його інформаційно!аналітичного забезпечення. Над розробкою конценції Єдиної
інформаційної системи «Вибори» та впровадження її в життя активно працюють фахівці Центральної
виборчої комісії. Окремі етапи, визначені згаданою концепцією, будуть впроваджені вже на майбутніх
виборах Президента України.

Остання виборча кампанія чітко викристалізувала ще одну прогалину у виборчому законодавстві –
відсутність юридичної відповідальності учасників виборчого марафону за його порушення.

Чинні виборчі закони тільки рясніють декларативними нормами про таку «відповідальність,
встановлену законами України». На жаль на сьогоднішній день таких правових норм не існує. А це не дає
можливості виборчим комісіям реально реагувати на неправомірні дії учасників виборчого процесу. Тому
і є нагальна потреба внесення змін і доповнень як до законів про вибори, так і до відповідних Кодексів.

Свої пропозиції щодо вирішення цих питань надіслані Комісією до Верховної Ради України.
Центральна виборча комісія вважає за доцільне передбачити адміністративну відповідальність за

такі види порушень виборчого законодавства, як:
– примушування громадян чи перешкоджання їм ставити підписи у підписних листах на підтримку

кандидата, політичної партії, виборчого блоку партій, ініціативи проведення референдуму;
– несвоєчасність передачі списків виборців, учасників референдуму виборчим комісіям, комісіям

з референдумів, їх недостовірність та неповноту;
– порушення права громадян на ознайомлення зі списками виборців, учасників референдуму та

внесення змін до них;
– порушення посадовими особами, творчими працівниками засобів масової інформації порядку

проведення передвиборної агітації, передбаченого законодавством про вибори чи референдуми;
– розміщення матеріалів передвиборної агітації, а також повідомлень про перебіг виборчого

процесу на будівлях, що є пам’ятниками архітектури, та в місцях, де вони перешкоджають безпеці
дорожнього руху;

– ненадання відповідній виборчій комісії відомостей про розміри і джерела надходжень до виборчих
фондів та їх використання на підготовку і проведення виборів кандидатом, уповноваженою особою
політичної партії, виборчого блоку партій, відповідальною за подання таких відомостей у встановлений
законом строк;

– порушення встановленого порядку фінансування виборчої кампанії, підготовки і проведення
референдуму;

  ! використання розпорядником виборчого фонду кандидата, політичної партії, виборчого блоку
партій пожертвувань, отриманих від осіб, які не мають права робити внески до цих фондів, а також
нецільове їх використання;

– проведення передвиборної агітації, що супроводжується наданням виборцям безплатно або на
пільгових умовах товарів, цінних паперів, кредитів, лотерей, грошей, послуг;

–  виготовлення чи розповсюдження в період підготовки і проведення виборів, референдуму
агітаційних матеріалів, що не містять вихідних даних установи, відповідальної за їх випуск, зазначення
загального тиражу, а також матеріалів, випущених під псевдонімом.

За таких умов слід доповнити законодавство переліком посадових осіб, які мають право складати
протоколи зазначених правопорушень. Ними можуть бути посадові особи органів внутрішніх справ,
фінансових, податкових та інших органів.

На наш погляд, виходячи зі ступеня суспільної небезпеки, доцільно встановити у законодавстві й
кримінальну відповідальність за такі дії, як перешкоджання особою чи групою осіб роботі виборчих
комісій, комісій з референдуму, членам цих комісій шляхом застосування насильства або погрози
застосування насильства, а також знищення майна або погрози знищити майно.

Практика реалізації виборчого законодавства та опрацювання пропозицій щодо його
вдосконалення переконує нас у необхідності використання в цьому процесі наукової методології. Це
видання та розроблені Комісією окремі законопроекти є яскравим свідченням таких підходів до цих
питань з боку Центральної виборчої комісії.



З метою надання співпраці практиків і науковців системного характеру при Центральній виборчій
комісії створена Науково!методична рада з досліджень актуальних питань удосконалення виборчого
законодавства. Основними напрямами в діяльності Науково!методичної ради повинні стати:
забезпечення розробки концепції розвитку законодавства про вибори і референдуми; підготовка і
проведення експертизи виборчих законопроектів; організація їх обговорення через науково!практичні
конференції, семінари, «круглі столи» тощо; узагальнення сучасного зарубіжного законодавства про
вибори та міжнародної виборчої практики; розроблення програмних і методичних посібників для
учасників виборчого процесу; координація роботи з популяризації виборчого законодавства України.

Центральна виборча комісія має на меті разом з відповідними державними органами, провідними
науковими установами розробити Державну концепцію підвищення правової культури виборців в
Україні та програми вивчення їх поведінки, як це зроблено в багатьох державах світу. Саме такі
документи, на наше переконання, допоможуть виборцям краще орієнтуватись у правовому полі держави.

Усвідомлюючи необхідність вивчення міжнародної практики проведення виборів і референдумів,
захисту конституційних виборчих прав громадян, Центральна виборча комісія з метою обміну досвідом,
підготовки і підвищення кваліфікації організаторів виборів, проведення спільних комунікативних
заходів розширює зв’язки з виборчими органами зарубіжних країн. Тісна співпраця у цьому напрямі
вже налагоджена в рамках Асоціації організаторів виборів країн Центральної і Східної Європи, до
складу якої входить понад десять держав цього регіону.

Серйозним підгрунтям для розробки пропозицій щодо удосконалення виборчого законодавства
стала міжнародна науково!практична конференція «Україна. Вибори – 98: Досвід. Проблеми.
Перспективи», проведена в листопаді 1998 року Центральною виборчою комісією за сприяння
Міжнародної фундації виборчих систем. Співорганізаторами конференції були такі провідні наукові
і учбові заклади України, як Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Інститут
політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, Національна юридична академія України
ім. Ярослава Мудрого. У її роботі взяли активну участь народні депутати України, керівники Кабінету
Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, представники
Адміністрації Президента України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства
фінансів України, Міністерства юстиції України, інших центральних органів виконавчої влади,
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, голови окремих виборчих
комісій та науковці в галузі конституційного права. На конференції було виголошено понад 40
змістовних доповідей та виступів з виборчої проблематики. За результатами конференції прийняті
відповідні рекомендації, спрямовані на більш системні та науково виважені правові підходи до
вирішення важливих проблем виборчого законодавства. Матеріали конференції передбачається
опублікувати окремим виданням.

Провівши важку кампанію по виборах народних депутатів України, Центральна виборча комісія
сьогодні переконана в тому, що тільки приділивши необхідну увагу питанням удосконалення і врегулювання
виборчого законодавства в Україні, ми зможемо створити справді належні умови для здійснення нашими
громадянами своїх основних конституційних політичних прав – права обирати і бути обраним до органів
державної влади, права вільно висловлювати свою думку під час проведення референдумів.

До того часу, поки законодавчо не будуть вирішені всі зазначені питання, буде занадто складно
провести будь!які вибори й референдуми в державі на засадах гласності і відкритості в суворій
відповідності з вимогами Конституції та законів України.

Ось ті серйозні уроки, які винесла з минулої виборчої кампанії Центральна виборча комісія і які
мають усвідомити всі, кому не байдужі важливі процеси українського державотворення.
Адже попереду нас чекають нові, не менш складні виборчі кампанії.

З  повагою
Голова Центральної виборчої комісії,
заслужений юрист України М. РЯБЕЦЬ

Парламент України: ВИБОРИ – 98

722



ПАРЛАМЕНТ УКРАЇНИ: ВИБОРИ – 98
Інформаційно�аналітичне видання

Частина II

У другій частині цього видання міститься аналіз досвіду підготовки і проведення виборів до Верховної
Ради – парламенту України, які відбулися 29 березня 1998 року в одномандатних виборчих округах.

Основна увага приділяється характеристиці виборчих округів, аналізу соціального  складу кандидатів у
народні депутати, висунутих у цих округах, передвиборній  агітації, голосуванню та іншим стадіям  виборчого
процесу, правовому, фінансовому, матеріально�технічному, інформаційному забезпеченню виборів.

Подаються біографічні дані народних депутатів України, обраних у багатомандатному
загальнодержавному виборчому окрузі  та в одномандатних виборчих округах, а також склад Верховної
Ради України чотирнадцятого скликання в цілому.

Видання розраховане на народних депутатів України, кандидатів у народні депутати України, членів
виборчих комісій, науковців, усіх учасників виборчого процесу, тих, хто не байдужий до проблем
функціонування і розвитку безпосередньої демократії в Україні.
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