
 
 

Transparency International Україна проаналізувала дані про кандидатів у керівництво Національного 
агентства з питань запобігання корупції і виявила корупційні ризики у кожного п’ятого претендента. 
 
* Під час проведення аналізу Transparency International Україна користувалася виключно даними 
опублікованими Кабінетом Міністрів України та загальнодоступними джерелами. 
** Первинні документи, подані кандидатами для участі в конкурсі, не перебували в розпорядженні Transparency 
International Україна.   

Закон України «Про запобігання корупції» визначає, що членом Національного агентства з питань запобігання корупції може бути громадянин України, не молодший тридцяти п’яти 
років, який має вищу освіту, володіє державною мовою та здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні 
службові обов’язки. Загалом до складу цього колегіального органу подалося 53 кандидати. Проаналізувавши відомості про кандидатів, опубліковані КМУ, а також загальнодоступні 
джерела було визначено 7 кандидатів із високим рівнем ризику та 6 кандидатів, стиль життя яких потребує особливої уваги Конкурсної комісії НАЗК. В розумінні даного аналізу високий 
рівень ризику – це участь особи в корупційних схемах чи скандалах, невідповідність стилю життя займаним посадам, подання неповного пакету документів чи абсолютна 
невідповідність репутаційних та ділових якостей особи характеру діяльності Національного агентства. Кандидати, стиль життя яких потребує особливої уваги – особи, відомості з 
декларацій яких містять неточності та особи з неоднозначною репутацією, яка потребує особливо уважного вивчення.   

 
Кандидати з високим рівнем ризику 

 

 
Кандидати, стиль життя яких потребує особливої уваги 

 
 

№ 

 
                

                         Кандидат 

 
Посада  

Професійний рівень 

 
 

Освіта 

 
 

Майно 

  
 

Доходи 

 
Моральні та ділові якості - 

репутація 
(інформація з Інтернету, інших відкритих джерел) 

1. ПЕТРОВ  
ВАДИМ 
АНАТОЛІЙОВ
ИЧ  

пенсіонер у званні 
підполковника міліції 
Досвід: 
14 років служби в органах 
податкової міліції та МВС 
України 
 

освіта вища: 
правник, 
фінансист 

Нерухомість:  
м. Київ, квартира 
81,75 кв.м. (1/2) 
Автомобілі:  
Nissan Qashqai (1) 

За 2014 рік:  92 
884  
За 2013 рік:  
73 334 
 

- проходив перевірку відповідно до ЗУ “Про очищення влади”; є заява, 
декларація за 2013 
-  подавався на посаду головного державного інспектора першого 
відділу управління Контакт-центр Інформаційно-довідкового 
департаменту ДФС 

Сім’ї:  
м. Київ, квартира 
81,75 кв.м. (1/2) 
 

Сім’ї: 
За 2014 рік:  10 
192 
За 2013 рік:    
7 500  
 
Кошти на 
рахунках:  
157 600 

2. МАШТАБЕЙ 
СЕРГІЙ 
ВАЛЕНТИНО
ВИЧ 

надає послуги у сфері 
права як фізична особа-
підприємець 
 
Досвід: 
Нормалізація стану 
розрахунків в енергетиці в 
кінці 90-х початку 2000-х 
років, зібрання доказів та 

правник Нерухомість:  
ділянка - 820 кв.м., 
будинок - 68 кв.м 
Автомобілі: 
Honda CR-V  
Корпоративні 
права: 
20 000 (внесок до 
СК) 

За 2014 рік: 
162 650 

- пов’язаний із Ігорем Франчуком – першим чоловіком доньки Леоніда 
Кучми Олени, депутатом Верховної Ради АР Крим від Партії регіонів.  
- один із ексзасновників фірми «Свіфт Трейс» яка вигравала тендер з 
одним учасником для постачання інтернету прокурорам в Криму 
 
ІНФОРМАЦІЮ СПРОСТОВАНО. ВИЩЕНАВЕДЕНІ ДАНІ 
СТОСУЮТЬСЯ ОДНОФАМІЛЬЦЯ.  
 



доказування масової 
фальсифікації виборів в 
усіх ТВО Донецької обл. 
у 2004р.  У 1999-2004 рр. 
виграв усі судові справи у 
юридичній компанії 
«Бі.Ай.Ем.» (власник , 
діючий на той час Голова 
АПУ В.Медведчук) 

Сім’ї:  
смт Ворзель, зем. 
ділянка - 1503 кв.м., 
жит. будинок - 293 
кв.м. 

Сім’ї: 
За 2014 рік:  2 
948 
 

3. ЛЕЛЮК  
ВАЛЕРІЙ 
ВІТАЛІЙОВИЧ 
 

уповноважений по 
реалізації 
антикорупційної 
програми ТОВ 
«Технотар» 
 
Досвід:  
Юридична фірма 
«Ольшанський і К», 
Магістральна митниця 
Харківської обл., ЗАТ 
«ХВШО «Більшовик», 
Харківське обласне 
управління НБУ, СУЕБ 
«Мегабанк», ТОВ 
«Велтон-Телеком», ТОВ 
«Агротрейд», обласне 
комунальне виробниче-
експлуатаційне 
підприємство 
«Держпром», ТОВ 
«Управляюча компанія 
«Телесенс», ТОВ «Антекс. 

правник 
стажування у 
США, по 
юридичній 
програмі 
«Громадські 
зв’язки» 

Нерухомість:  
м.Харків, квартира 
1/3 від 47,8 кв.м. 
Автомобілі: 
- 
Корпоративні 
права: 
10,47 (внесок до 
СК) 

За 2014 рік:  
17 050 
 

- Подавався на керівника юридичного управління НАБУ. За 
результатами тестування на знання законодавчої бази набрав 61 бал та 
не був допущений до співбесіди (допущено 22 особи, які набрали 70-
89 балів) 
 
- спеціаліст-консультант  на  сайті юридичної допомоги  
newlegal.me  
Українська віртуальна консультація- 
https://www.newlegal.me/ShowPerson.aspx?id=4309  
305 відповідей, 29 подяк Сім’ї:  

м.Харків, квартира 
2/3 від 45,5 кв.м. 
 

Сім’ї: 
За 2014 рік:  42 
597 
 

4.  ДМИТРІЄВ  
ЮРІЙ 
ВАЛЕРІЙОВИ
Ч 

Завідуючий аналітичним 
сектором Управління 
моніторингу 
корупціогенних чинників 
Секретаріату Кабінету 
Міністрів України 
 
Досвід: 

правник, 
економіст 

Нерухомість:  
- 
Автомобілі: 
Mazda 6, 2488 
куб.см, 2009 рік 
Корпоративні 
права: 
- 

За 2014 рік: 
227 170 
 

- подавався на керівника юридичного управління НАБУ. За 
результатами тестування на знання законодавчої бази набрав 87 балів 
(2ге місце) та допущений до співбесіди; 

 
- підлеглий кандидата № 38 Чижиковського Вадима 
  
- є рішення Маріупольської міської ради про виключення з 
службової власності квартири, в якій проживав з родиною, тобто 



З 2001р. по 2012р. органи 
прокуратури Донецької 
області  2012-2014рр. - 
Генеральна прокуратура 
України 
 

Сім’ї:  
с.Юріївка 
Донецької обл. 
земельна ділянка 
773 кв.м. 
Honda CR-V 2354 
куб.см., 2008 рік  

Сім’ї: 
За 2014 рік:  20 
067 
 

потенційно вона може бути у його власності, про що не зазначено 
в декларації, принаймні у відомостях КМУ 

5.  ІВАШУК  
ЮРІЙ  
ПЕТРОВИЧ 

Викладач кафедри 
економічної теорії 
Тернопільського 
національного 
економічного 
університету 
 
Досвід: 
Викладач кафедри 
економічної теорії 
Тернопільського 
національного 
економічного 
університету 

фінансист, 
економіст 

інформація 
відсутня 

інформація 
відсутня 

автор двох статей на антикорупційну тематику 

6.  ПІСЕЦЬКА  
ІРИНА 
МИКОЛАЇВНА 

Начальник відділу 
організаційної роботи, 
документування та 
контролю Головного 
територіального 
управління юстиції у 
Запорізькій області. 
 
Досвід: 
1997-2005 рр. - засновник 
приватного підприємства 
«Верона»* З 2007 року в 
відділі організаційного 
забезпечення, 
документування, 
контролю та розгляду 
звернень громадян 
Головного управління 
юстиції у Запорізькій 
 

магістр права 
та напрямку 
державне 
управління 

Нерухомість:  
м.Запоріжжя - 161,4 
кв.м. 
Автомобілі: 
- 
Корпоративні 
права: 
- 

За 2014 рік: 
89 116 
 
кошти на 
рахунках – 
100 264  

- була керівником ПП “Верона” м.Запоріжжя 
http://b2btoday.com.ua/id/2884082  
- брала участь у конкурсі на посади в НАБУ 
- проходить перевірку, відповідно до ЗУ “Про очищення влади” (з 28 
травня 2015р) 

Сім’ї:  
см.Запоріжжя 
квартира - 122 кв.м. 
BMW X5 

Сім’ї: 
За 2014 рік:  14 
695 
кошти на 
рахунках –    53 
036 

7.  ОРЕХОВ Начальник сектору правник Нерухомість: За 2014 рік: 52 відсутні документи про освіту 



ВЯЧЕСЛАВ 
ЛЕОНІДОВИЧ 

боротьби з посяганням на 
вантажі відділу карного 
розшуку Управління МВС 
України на Південно-
Західній залізниці 
 
Досвід: 
З 2002р. по 2008р. 
оперуповноважений 
відділу боротьби з 
відмиванням коштів 
Управління боротьби з 
організованою 
злочинністю 
Житомирської області, 
виявлено та направлено 
до суду із послідуючими 
обвинувальними 
вироками 7 кримінальних 
справ; протягом часу 
роботи в УБОЗ 
Житомирської обл., 
особисто складено ряд 
адміністративних 
протоколів про 
порушення ЗУ «Про 
боротьбу з корупцією», 
викрито низьку 
корупційних схем; з 2010 
року на різних посадах в 
ГУБОЗ МВС України 

1/3 квартири - 24 
кв.м. 
Автомобілі: 
Опель Вектра 2200 
куб.см., 2008 рік 

200 

8.  ВЕНІСЛАВСЬК
ИЙ ФЕДІР 
ВОЛОДИМИР
ОВИЧ 

Доцент кафедри 
конституційного права 
України Національного 
юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого, 
Проходить військову 
службу за мобілізацією в 
Державній прикордонній 
службі України 
 
Досвід: 

правник, кюн Нерухомість:  
м.Харків, квартира 
141,8 кв.м. 
Автомобілі: 
Mercedes G500, 
5000 куб.см, 2001 
рік 
Корпоративні 
права: 
ном.вартість ЦП - 
350 грн. 

За 2014 рік: 
2 636 623 
 

-  У 2012 році балотувався до Верховної Ради за 181 округом (само 
висуванець 
- Пише, що брав участь у робочій групі з доопрацювання проекту 
Закону України «Про очищення влади» 
 



Тема дисертації 
«Конституційні основи 
взаємовідносин 
законодавчої та 
виконавчої влади в 
Україні» Автор та 
співавтор більше 120 
робіт з проблем розвитку 
національної правової 
системи, запобігання 
корупції та ін.. Підготував 
більше 40 висновків за 
справами, що 
знаходилися у 
впровадженні 
Конституційного Суду 
України У 2001р. за 
контрактом з Мінюстом 
проводив дослідження 
правової системи України 
на замовлення Світового 
банку У 2004р. за 
спільним контрактом з 
Мінюстом України та 
Мінюстом Канади 
залучався у якості 
експерта до укр.-канад 
проекту «Сприяння 
доброчесності посадових 
осіб», з метою 
дослідження причин та 
шляхів подолання 
корупції в Україні.  
Низьку висновків та 
пропозицій, 
напрацьованих робочою 
групою, було 
імплементовано в чинне 
законодавство України. 
Брав участь у робочій 
групі з доопрацювання 
проекту ЗУ «Про 

Сім’ї:  
м.Харків, квартира 
59,7 кв.м. 

Сім’ї: 
За 2014 рік:  8 
017 
 



очищення влади» 

9. ТУРОК  
ВАСИЛЬ 
МИХАЙЛОВИ
Ч 

Не працює 
 
Досвід: 
8 років головний 
бухгалтер ДП ЧАЕС 
м.Чорнобиль 9 років 
Заступник директора 
Національного інституту 
проблем міжнародної 
безпеки і оборони 
України 2011-2014рр. – 
консул з економічних 
питань ГКУ в 
м.Новосибірськ (Росія), 
в.о.Генерального консула 
в м.Новосибірськ (Росія), 
МЗС 
 
 

економіст Нерухомість:  
Броварський р-н 
зем.ділянка - 500 
кв.м., садовий 
будинок 162,1 кв.м. 
Хустський р-н 
жит.будинок - 252,1 
кв.м. 
м.Київ, квартира - 
73,9 кв.м. і 135,7 
кв.м. 
Автомобілі: 
Audi Q5 2000 
куб.см, 2013 р 
 
Корпоративні 
права: 
- 

За 2014 рік: 
100 067 
 
кошти на 
рахунках - 
100264 грн 

- брав участь у конкурсі на посади в НАБ (допущений до співбесід)   
- як вищезгадано - в.о. консула України в РФ 
http://www.fms-magadan.ru/index.php?newsid=363  
http://www.fms-nso.ru/press/news/276571/  
- стаття під назвою турок літає в Україну за салом: 
 http://nsknews.info/news/126339 

Сім’ї:  
м.Севастополь 
зем.ділянка 710 
кв.м. 
м.Київ квартира - 
104,3 кв.м. 
 
всього 3 квартири, 
житловий будинок, 
садовий будинок та 
2 земельні дільянки 

Сім’ї: 
За 2014 рік:  86 
209 
 

10. ЮРЧИШИН 
ВАСИЛЬ 
МИКОЛАЙОВ
ИЧ 
 

Завідувач кафедри 
кримінально-правових 
дисциплін Чернівецького 
юридичного інституту 
НУ «ОЮА» 
 
Досвід: 
Завідувач кафедри 

правник, 
доктор 
юридичних 
наук 

Нерухомість:  
м.Чернівці, 
зем.ділянка - 1000 
кв.м., житловий 
будинок - 346 кв.м., 
гараж 24 кв.м., інше 
- 55 кв.м 
с.Макарівці, 

За 2014 рік: 
279 536 
 

-  директор економічних програм Центру Разумкова 
- подавався на посаду Директора Національного антикорупційного 
бюро України.  
 - балотувався на парламентських  виборах 2002 (самовисування) 

http://www.fms-magadan.ru/index.php?newsid=363
http://www.fms-nso.ru/press/news/276571/
http://nsknews.info/news/126339


кримінально-правових 
дисциплін Чернівецького 
юридичного інституту 
НУ «ОЮА» 

Чернівецької 
області, садовий 
будинок - 90 кв.м. 
 
Автомобілі:  
Міцубісі ASX, 1600 
куб.см., 2010 рік 
Шкода Октавія, 
1600 куб.см., 2005 
рік,  
 
Корпоративні 
права: 
- 

Сім’ї:  
с.Гринчуки 
Хмельницька обл. 
зем.ділянка - 500 
кв.м., садовий 
будинок 128 кв.м. 
 
Фольксваген-
Тауран, 1900 
куб.см., 2008 рік 

Сім’ї: 
За 2014 рік: 
358 142 

11. МУСІЮК 
ВОЛОДИМИР 
МИКОЛАЙОВ
ИЧ 

Державна архітектурно-
будівельна інспекція 
України, завідувач сектору 
по роботі з ліцензіатами 
Управління ДАБІ у 
Хмельницькій області. 
 
Досвід: 
1994-1997рр. - Податкова 
адміністрація  1999-
2002рр. - Інспекція 
контролю за цінами 2002-
2006рр. - Державна 
податкова інспекція 
м.Хмельницького 2007-
2011рр. - приватний 
підприємець 

неповна вища 
(правник) 

Нерухомість: 
- 
Автомобілі: 
- 

За 2014 рік: 
638 

Постановою господарського суду Хмельницької області від 20.08.2010 
(суддя Матущак О.І.) визнано банкрутом фізичну особу- підприємця 
Мусіюка В.М. http://vgsu.arbitr.gov.ua/docs/28_32 11635.html  

12. МАЗУРЕНКО  Головний бухгалтер 1983р. – Нерухомість: За 2014 рік: 3 член вченої ради Черкаського державного технологічного університету 

http://vgsu.arbitr.gov.ua/docs/28_32%2011635.html


ЮРІЙ  
ТАРАСОВИЧ 

Черкаського державного 
технологічного 
університету (з 04.06.2015) 
 
Досвід: 
1983-1992рр. - проходив 
службу на офіцерських 
посадах у Збройних силах 
СРСР 
1999-2000рр. - очолював 
ДПІ у 
Новомиргородському 
районі 2002р. - обраний 
депутатом 
Новомиргородської 
районної ради, голова 
бюджетної комісії 2003-
2007рр. - проходив 
службу у підрозділах 
податкової міліції органів 
податкової служби. 2007-
2009рр. - працював на 
посадах у ДПА в 
Черкаській обл.. 2009-
2011рр. - Державна 
податкова адміністрація 
України 2011-2013рр. - 
Державна податкова 
служба України 2013-
2015рр. - контролюючий 
орган Черкаської обл. 

Ярославський 
вищий 
військовий 
фінансовий 
орден 
Червоної 
зірки училищі 
ім..генерала 
армії 
А.В.Хрульова, 
фінансове 
забезпечення 
та контроль 
фінансово-
господарської 
діяльності 
військ. 

м. Новомиргород, 
зем.ділянка 1000 
кв.м., житловий 
будинок 157,2 кв.м 
квартира м. Київ - 
54,7 кв.м. 
 
Автомобілі: 
- 

7124 
 

https://chdtu.edu.ua/scientific-council/sklad-vchenoji-radi-chdtu  

https://chdtu.edu.ua/scientific-council/sklad-vchenoji-radi-chdtu


13. ПЕТРЕНКО  
ІГОР 
ВЯЧЕСЛАВОВ
ИЧ 

Заступник начальника 
територіального 
управління  Державної 
судової адм. 
іністрації України в 
Сумській обл.. (з 
2011року) 
 
Досвід: 
2000-2006рр. - головний 
економіст благодійного 
фонду «Охорона 
здоров’я, освіта та 
культура 21 ст.» 2009-
2011рр. - директор 
Краснопільського 
регіонного центру 
зайнятості 

фінансист, 
держ.управлін
ець, 
правник, кюн 

Нерухомість: 
с.Косівщина 
Сумська обл. 
зем.ділянка - 250 
кв.м, 1655 кв.м., 
будинок - 319,4 
кв.м. (в т.ч. 127,9 
кв.м житлова) 
м.Суми земельна 
ділянка 900 кв.м., 
інше майно - 782,8 
кв.м 
 
Автомобілі: 
- 

За 2014 рік:  
74 395 
  

В 2010 був кандидатом в депутати Сумської обласної ради по 
мажоритарному округу 15 від “Фронту змін” Яценюка 

Сім’ї : 
-  

Сім’ї : 
За 2014 рік: 23 
782 

14. ПАНЧЕНКО 
ОЛЕКСАНДР 
ІВАНОВИЧ 

Адвокат (незалежна 
професійна діяльність)  
Помічник-консультант 
народного депутата 
України Кутового Т. В.  
Очолює дві громадські 
організації – МГО 
«Інститут Українського 

правник, 
доктор права, 
приват-
доцент 
Українського 
Вільного 
Університету 
(Мюнхен,ФР

Нерухоміть: 
житловий будинок 
м.Лохвиця - 162 
кв.м. 
 
Автомобілі:  
Cherry Eastar, 2000 
куб.см, 2007 

За 2014 рік: 
13768,53 
(помилка при 
підрахунку) 

-членство у ВО "Свобода", №73 в списку на виборах-2012 
http://files.korrespondent.net/elections_twelve/vosvoboda  
У 2013 виключений зі "СВОБОДИ". 



Вільного Козацтва 
ім..Антона кубинського» 
та МГО «Правозахисне 
агентство незалежних 
розслідувань, акцій та 
експертиз «АКАДЕМІЯ 
К.Д.Б.  Голова 
Полтавської крайової 
організації АУП (з 1990р) 
 
Досвід: 
Обирався членом 
Керівної Ради Світового 
Конгресу Українських 
Юристів Член 
професійних та творчих 
спілок – Національної 
спілки журналістів 
України та Нац.спілки 
краєзнавців України 
Приватний дослідник, 
автор 15 публіцистичних, 
наукових та 
політологічних праць з 
історії держави і права 
України З 1995р. адвокат. 

Н)   Сім’ї : 
житловий будинок 
м.Лохвиця - 120 
кв.м  
 
Toyota Camry, 2500 
куб.см., 2012 

Сім’ї : 
За 2014 рік: 
34 247 
50000 грн на 
рахунках 
 

15. ГАЛІГУЗОВА 
ОЛЕНА 
ФЕДОРІВНА 

Директор Центру 
Корпоративних 
реструктуризацій 
департаменту 
Корпоративного Бізнесу в 
АТ «УкрСиббанк» 
 
Досвід: 
2004-2007рр. - спільний 
проект України та 
Світового Банку 
«Пенсійна реформата 
розвиток системи 
соціального страхування в 
Україні» в рамках 
державної програми 

економіст- 
міжнародник 

Нерухомість: 
квартира м.Київ, 
79,1 кв.м. 
 
Автомобілі:  
-  

За 2014 рік:  
426 226 

учасник конференції - Украинский M&A Конгресс: Привлечение 
инвестиций и Продажа бизнеса 
http://ru.cbonds.info/contact/62807    
профіль в linkedIn https://ua.linkedin.com/in/elenagaliguzova   
facebook https://www.facebook.com/elena.galiguzova.5  
 
 

http://ru.cbonds.info/contact/62807
https://ua.linkedin.com/in/elenagaliguzova
https://www.facebook.com/elena.galiguzova.5


Мінпраці З 2007р. АТ 
«УкрСиббанк» 

16. ВАКАРОВ  
ВАСИЛЬ 
ДМИТРОВИЧ 

Не працює 
 
Досвід: 
1991-2001рр. - Київська 
міська державна 
адміністрація 2009-
2011рр. - гол. спец. з 
питань антикорупційної 
політики в апараті 
Урядового 
уповноваженого 
Секретаріату КМУ 2008-
2010рр. - депутат 
Дніпровської районної у 
м.Києві ради  2011-
2013рр. - очолював 
сектор з питань 
запобігання та виявлення 
корупції 
Мінекономрозвитку 
2013р. - гол.консультант 
відділу з питань 
антикорупц.політики 
Головного управління з 
питань діяльності 
правоохоронних органів 
АПУ 2013-2014рр. - 
завідуючий відділу з 
питань антикорупційної 
політики ГУ 
правоохоронних органів 
та корупції АПУ. 

правник Нерухоміть: 
с.Димитрове 
Київська обл. 
зем.ділянка - 
124003 кв.м 
квартира м.Київ 
117,2 кв.м. 
 
Автомобілі:  
- 

За 2014 рік: 
83120 

- Був членом партії Батьківщина, входив до керівництва осередка партії 
в Дніпровському районі Києва http://www.batkivshina-kiev.com.ua/our-
team/dnepr-ra  
http://partia.at.ua/index/0-17 
 
- працював в АПУ ще часів Януковича,   є стаття про кадрові 
перестановки 2014 за П.Порошенка, називається Войцишен VS 
Вакаров: історія одного призначення : 
http://bastion.tv/news/vojcishen-vs-vakarov-istoriya-odnogo-
priznachennya/   
- укладач Методичнихі рекомендацій щодо заповнення декларацій ДС 
2013 року (що є плюсом) 
 http://freeref.ru/wievjob.php?id=401825 
- подавався на посаду Директора Національного антикорупційного 
бюро України. Документи: 
http://www.president.gov.ua/docs/vakarov_K41.pdf  
- подавався на керівника юридичного управління НАБ. За результатами 
тестування на знання законодавчої бази набрав 68 балів та не був 
допущений до співбесіди (допущено 22 особи, які набрали 70-89 балів) 
- заслужений юрист України 

Сім’ї : 
Тойота РАВ-4 2000 
куб.см., 2007 
внески до 
статутного капіталу 
5 товариств 5 ТОВ 
заг.сумою 76740 
грн 

Сім’ї : 
За 2014 рік: 
12800 

17. МАРТИНЮК 
ДМИТРО 
СЕРГІЙОВИЧ 

Головний спеціаліст з 
питань запобігання 
корупції Державної 
служби України у справах 
ветеранів війни та 
учасників 
антитерористичної 
операції  

правник Нерухоміть: 
квартира у 
м.Васильків, 22,75 
кв.м 
 
Автомобілі (1):  
Mercedes Benz E 
200 - 1998 куб.см, 

За 2014 рік:  
11 183 
 

- офіційних спостерігач на двох виборах від ВО “Свобода” в 
закордонному виборчому окрузі (невідомо чи це саме він ) 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0612359-14  
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v1890359-14   
 
-перебуває  у резерві на заміщення вакантних посад суддів (невідомо чи 
це саме він) http://www.vkksu.gov.ua/ua/dobir-kandidativ-na-posadu-
suddi-vpershe/rezerv-kandidativ-na-posadu-suddi-vpershe/spisok-osib-yaki-

http://bastion.tv/news/vojcishen-vs-vakarov-istoriya-odnogo-priznachennya/
http://bastion.tv/news/vojcishen-vs-vakarov-istoriya-odnogo-priznachennya/
http://freeref.ru/wievjob.php?id=401825
http://www.president.gov.ua/docs/vakarov_K41.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0612359-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v1890359-14
http://www.vkksu.gov.ua/ua/dobir-kandidativ-na-posadu-suddi-vpershe/rezerv-kandidativ-na-posadu-suddi-vpershe/spisok-osib-yaki-perebuvaut-u-rezervi-na-zamishennya-vakantnih-posad-suddi--/
http://www.vkksu.gov.ua/ua/dobir-kandidativ-na-posadu-suddi-vpershe/rezerv-kandidativ-na-posadu-suddi-vpershe/spisok-osib-yaki-perebuvaut-u-rezervi-na-zamishennya-vakantnih-posad-suddi--/


контактна інформація 
 
Досвід: 
1999-2007рр. - радник 
голови Васильківської 
районної ради 2007-
2010рр. - Васильківська 
районна державна 
адміністрація Київської 
обл.. 2010-2012рр. - 
начальник юридичного 
відділу, ДП 
«Держекосистема» 2014-
01.2015рр. - Управління 
контролю за 
використанням і 
охороною земель, 
Державна інспекція 
сільського господарства в 
м.Києві   

1995 рік perebuvaut-u-rezervi-na-zamishennya-vakantnih-posad-suddi--/  

Сім’ї : 
квартира у 
м.Васильків, 22,75 
кв.м 
зем.ділянка село 
Рославичі 
Васильківського р-
ну - 2500 кв.м. 
зем.ділянка село 
Гвоздів - 20000 
кв.м. 
зем.ділянка 
Васильківський р-
н, с.Велика Бугаївка 
- 2450 кв.м 

Сім’ї : 
За 2014 рік: 
39115 

18. МЕЛЬНИК 
ОЛЕКСАНДР 
ГРИГОРОВИЧ 

Науковий співробітник 
ДУ «Інститут економіки і 
прогнозування НАН 
України» відділу 
інноваційної політики, 
економіки і організації 
високих технологій 
 
Досвід: 
1993-1995рр. - військова 
служба  
2002-2003рр. - керівник 
прес-центру 
Тернопільського ОК 
СДПУ  
2006р. - аспірантура 
ВПНЗ «Європейський 
університет»  
2007р. - викладач кафедри 
економіки ВПНЗ 
«Європейський 
університет»  

економіст, 
кандидат 
економічних 
наук 
 

Нерухоміть: 
зем.ділянка с.Загіря 
Тернопільської 
обл. 3000 кв.м. 
квартира м. Київ - 
54,7 кв.м. 
 
Автомобілі:  
- 

За 2014 рік:  
54 997 

- 

Сім’ї : 
 

Сім’ї : 
42 000 
 



2010р. - дисертація на 
тему «Механізм 
фінансування 
інноваційного розвитку 
машинобудівних 
підприємств»  
2011-2012рр. - ст. 
викладач Державного 
університету 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій Брав участь у 
розробці більш як 8 
наукових тем, 32 наукові 
праці, 1 одноосібна 
монографія 

19. СОМОВ  
АРТУР  
ЮЛІЙОВИЧ 

ТОВ «Карпатигаз», 
фінансовий директор (з 
2011р.) 
 
Досвід: 
2002-2003рр. - АКІБ 
«Укрсіббанк», начальник 
відділу аналізу 
Казначейства 2003-
2007рр. - ТОВ «Газтек», 
фінансовий директор 
2007-2009рр. – 
Корпорація КТД (завод 
Київтрактородеталь 
ім..Лепсе), президент 
корпорації 2009-2011рр. – 
ТОВ «Афеніда», директор 

міжнародник, 
економіст, 
SIC-Academy, 
спеціальність: 
МВА 

Нерухоміть: 
квартира у м.Київ, 
148 кв.м. 
 
Автомобілі:  
Honda Pilot, 3,5 л, 
2014 

За 2014 рік:  
442 763 (сума 
не вказана в 
належному 
рядку) 

- Компанію "Карпатигаз" пов'язують до таких бізнесменів, як Фірташ, 
брати Кацуби і Курченко  
http://www.epravda.com.ua/news/2014/04/16/441410/  
http://biz.liga.net/all/tek/novosti/2727609-karpatygaz-i-misen-energy-ab-

otritsayut-svyaz-s-dmitriem-firtashem-.html  
 
- Misen Energy AB пов’язують навіть з Кучмою: 
http://crime.in.ua/statti/20140710/nedra-kuchmy   
- входить\входив до Ради НТ «ВНПФ «Фонд пенсійних заощаджень» 
http://aktiv-plus.kiev.ua/page426.html  
 
- сам про себе: http://politiko.ua/blogpost1506 
- "Афенида Менеджмент" діяла також у Москві 

Сім’ї : 
квартира у м.Київ, 
65,3 кв.м 
 

Сім’ї : 
35 501 
 

20. ЯРЕМЕНКО 
СЕРГІЙ 
ПЕТРОВИЧ 

Не працює 
 
Досвід: 
2009-2011рр. – Бюро з 
питань антикорупційної 
політики Секретаріату 
КМУ  
2011-2012рр. - 
Нацдерслужба  

педагог-
математик, 
державний 
управлінець 

Нерухоміть: 
м.Пирятин,  
зем.ділянка -1235 
кв.м., квартира 86 
кв.м., інша 
нерухомість 10 
кв.м. та 7 кв.м. 
м.Київ інша 
нерухомість 

За 2014 рік:  
168749 
кошти на 
рахунках -  328 
грн 
 

- укладач Методичних рекомендацій щодо заповнення декларацій ДС 
2013 року (що є плюсом) 
 http://freeref.ru/wievjob.php?id=401825   (тих же, що і Вакаров вище)  
 
-  учасник наради з питань реалізації заходів Стамбульського плану дій 
по боротьбі з корупцією Мережі боротьби проти корупції для країн 
Східної Європи і Центральної Азії Організації економічного 
співробітництва та розвитку за результатами другого раунду 
моніторингу (учасниками тої наради були також Д.Котляр, 

http://www.epravda.com.ua/news/2014/04/16/441410/
http://biz.liga.net/all/tek/novosti/2727609-karpatygaz-i-misen-energy-ab-otritsayut-svyaz-s-dmitriem-firtashem-.html
http://biz.liga.net/all/tek/novosti/2727609-karpatygaz-i-misen-energy-ab-otritsayut-svyaz-s-dmitriem-firtashem-.html
http://crime.in.ua/statti/20140710/nedra-kuchmy
http://aktiv-plus.kiev.ua/page426.html
http://politiko.ua/blogpost1506
http://freeref.ru/wievjob.php?id=401825


2012-2013рр. - 
Мінекономрозвитку  
2013-2014рр. – 
зав.сектором експертизи 
та забезпечення 
контролю за виконанням 
антикорупційного 
законодавства 
Департаменту 
юридичного 
забезпечення 
Секретаріату КМУ 

(кімната) - 12 кв.м. 
 
Автомобілі:  
ВАЗ 2121, 1300 
куб.см., 1982 

Р.Рябошапка) 
 
-  подавався о НАБ (посаду не знаю), але опинився серед тих, хто не 
відповідають кваліфікаційним вимогам та/або подали не повний пакет 
документів, порушили термін прийому документів 
 
-  автор Методичних рекомендацій з питань запобігання та 
урегулювання конфлікту інтересів на публічній службі. (2013) 
-  З останнього: читав семінар про ноаели антикорупційного 
законодавста у червні 2015 на базі ЦПК Мінюсту (перебуває “в темі”) 
http://centerjust.gov.ua/news/88/  

Сім’ї : 
м.Полтава квартира 
38 кв.м., інше - 6 
кв.м., 
м.Пирятин 
квартира 86 кв.м. 
 

Сім’ї : 
40734 
кошти на 
рахунках - 990 
грн 
 
 

21. ЄГОРОВ 
БОГДАН 
СТАНІСЛАВОВ
ИЧ 

Директор АО 
«Адвокатська компанія 
«Єгоров та партнери» 
Співпрацює з ГО «Колегія 
з правата протидії 
корупції» Член Ради 
адвокатів Одеської обл. 
 
Досвід: 
2005-2006рр. – ТОВ 
«Індустріально-метизна 
спілка» 2006-2009рр. – 
нач.юридичного відділу 
ТОВ «Промислово-
інвестиційна компанія 
«ДЕНКЕР» 2009-2010рр. - 
Директор АО 
«Адвокатська компанія 
«Єгоров та партнери» 
2010-2012рр. – 
заст..начальника порту з 
загальних питань ДП 
«Білгород-Дністровського 
торгівельного порту» 

правник Нерухомість: 
м.Одеса 
зем.ділянка 104 
кв.м., жит.будинок 
- 238,7 кв.м., 
машиномісце - 14,4 
кв.м 
 
Автомобілі:  
Toyota Prada, 3956 
куб.см, 2007 
 
Корпоративні 
права: 
внески до 
статутного капіталу 
10 000 грн 
 

За 2014 рік:  
532 574 (сума 
не вказана в 
належному 
рядку) 

Член партії «Народна влада», Державне підприємство «Білгород-
Дністровський морський торгівельний порт, балотувався у депутати 
Одеської міської ради (http://prichernomorie.com.ua/press/1082.php  

22. ВАРИШКО 
ПЕТРО 
ВАСИЛЬОВИЧ 

Урядовий уповноважений 
з питань антикорупційної 
політики в складі 
Тимчасової спеціальної 
комісії з перевірки суддів 
судів загальної юрисдикції 

правник, 
адвокат 

Нерухоміть: 
м.Київ, будинок - 
329,3 кв.м. 
 
Автомобілі (2):  
Ауді 100 2600 

За 2014 рік:  
426 557 (сума 
не вказана в 
належному 
рядку) 
кошти на 

Помічник на громадських засадах народного депутата Барни Олега 
Степановича від БПП http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18062  
 
http://zz.te.ua/nardep-oleh-barna-vlyapavsya-v-proekt-medvedchuka-
putina/   
 

http://centerjust.gov.ua/news/88/
http://prichernomorie.com.ua/press/1082.php
http://zz.te.ua/nardep-oleh-barna-vlyapavsya-v-proekt-medvedchuka-putina/
http://zz.te.ua/nardep-oleh-barna-vlyapavsya-v-proekt-medvedchuka-putina/


Заступник голови 
Громадської спілки 
«Крила восьмої сотні» 
 
Досвід: 
 
1993-1995рр. – директор 
Малого підприємства 
«ІНІ-Київ» 1995-1997рр. – 
начальник управління 
економіки та розвитку 
банку 1998-2001рр. – 
зас.директора заводу 
«Трансбуд» 2004-2006рр. – 
юридична компанія 
«Платан», юрист; 
аст...директора З 2009р. 
займається адвокатською 
практикою. 

куб.см., 1994 рік, 
Нісан Кашкай 1997 
куб.см., 2011 рік 
 

рахунках – 
1 273 653 грн 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004441810055  - профіль 
Барни Олега 

Сім’ї : 
Ауді А-6, 1984 
куб.см., 2008 рік 
 

Сім’ї : 10 091 
 
 

23. ПЕТРИК  
ОЛЕКСІЙ 
ВІКТОРОВИЧ 

Пенсіонер (як учасник 
бойових дій) 
 
Досвід: 
1993-1997рр. – експерто-
технічний комітет при 
КМУ, зас.голови 
Державної служби 
експортного контролю 
України 1997-1998рр. – 
КМУ, зав.відділом з 
питань зовнішньо-
економічних зв’язків  
Працював 10 років 
головою правління ЗАТ 
«Укренергосбут» 

економіст-
міжнародник 

Нерухоміть: 
м.Київ, квартира 
49,92 кв.м (1/3 
частина), квартира 
54,4 кв.м (1/4 
частина) 
 
Автомобілі : 
-  

За 2014 рік:  
75 627 
 
 

на "Укренергозбут" за порушення Умов та Правил здійснення 
підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за 
нерегульованим тарифом: 
http://www.uazakon.com/documents/date_6h/pg_gccaxr.htm  

Сім’ї : 
м.Київ,  квартира 
54,4 кв.м (1/2 
частина) 
 

Сім’ї :  
70000 
 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004441810055
http://www.uazakon.com/documents/date_6h/pg_gccaxr.htm


24. ШИШКІН  
ВІКТОР  
ІВАНОВИЧ 

Суддя Конституційного 
Суду України (з 2006р.) 
 
Досвід: 
 
1991-1993рр. – 
Генеральний прокурор 
України 1990-1994рр. – 
депутат Кіровоградської 
обласної ради 1998-
2003рр. – член Вищої 
Ради юстиції Впродовж 
28 років викладаю правові 
дисципліни у різних 
вищих навчальних 
закладах України.  Понад 
150 опублікованих 
наукових праць в Україні 
та за кордоном 

Правник Нерухоміть: 
м.Київ, квартира 
32,025 кв.м.(1/4 
частина), гараж - 20 
кв.м., інше - 46,5 
кв.м (Конча-Заспа) 
 
Автомобілі : 
ВАЗ -21061 , 1600 
куб.см, 1991 рік 
 

За 2014 рік:  
479 346 
 

- Дочка Віктора Шишкіна Зоя була народним депутатом від партії 
БЮТ http://www.pravda.com.ua/news/2010/04/8/4919967/     
A сам він був народним депутатом 1-3 скликання і Генпрокурором у 
1991-1993 http://file.liga.net/person/33-viktor-shishkin.html   
 
- Фракція партії "Батьківщини" підтримала  на посаду члена Вищої 
ради юстиції за квотою парламенту у 2015 
(http://www.theinsider.ua/politics/555b252729ca3/ ),  автор  розділів 
Конституції 1996 року щодо судової, прокурорської системи,  
 
- Виступав від захисту Лазаренка  доводив нелогічність розгляду в суді 
США обвинувачень проти екс-прем'єра, які,  не доведені в судовому 
порядку в Україні. 
(http://www.pravda.com.ua/news/2004/02/27/2998332/  ); Як 
повідомив кореспонденту "Української правди" Віктор Шишкін, його 
приїзд і проживання в Сан-Франциско оплачувалися стороною захисту 
– Лазаренком. 
 
 - учасник акції "Україна без Кучми" 
 
- У порівнянні з іншими суддями КС найактивніше розпродував рухоме 
і нерухоме майно у 2014 році (на 414 тис грн) та має найбільше доходу 
"з інших джерел" (400 тис грн). За часів попередньої влади не 
підтримав рішення КС скасувати Конституцію 2004 року (через що не 
був звільнений у 2015). 

Сім’ї : 
зем.ділянка м.Київ - 
999 кв.м., квартира 
64,05 кв.м. (1/2 
частина) 

Сім’ї :  
147 782 
 
 

25. АРТЕМЧУК 
ОЛЕКСІЙ 
ОЛЕГОВИЧ 

Приватний підприємець 
(з 2004р.) 
 
Досвід: 
1999-2003рр. – директор 
ТОВ «Телерадіокомпанія 
«Бизнес-Центр Аріар» 

1994р. – 
Державний 
університет 
фізичної 
культури та 
спорту 

Нерухоміть: 
м. Київ – площа не 
вказана 
Автомобілі : 
- 

За 2014 рік:  
94 500 

Голова Всеукраїнського молодіжного об’єднання підтримки 
вітчизняного виробника «Альтернатива», 
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/2000815  
 
- як голова “Альтернативи”  учасник установчих зборів з формування 
нового складу громадської ради при МЗС України (всього 333 ГО) 
 
-організація подавалась на проект “Програма сприяння розвитку 
молодіжного підприємництва "Молодіжне підприємництво" 2015 р. 
 
- «работал в Главном управлении по делам молодежи и спорта КГГА, 
занимаясь «Защитой молодежных инициатив» в рамках подготовки к 
Евро-2012. В 2013 году был среди тех, кто формировал состав 
общественного совета при МИДе.» 

Сім’ї : 
CITROEN C2 - 
2005 рік 
 

Сім’ї :  
175 942 
 

26.  ВОЛОХ КАРЛ 
МАКСИМОВИ
Ч 

Блогер, співзасновник ГО 
«Громадський люстрацій 
ний комітет», член 

журналіст Нерухоміть: 
Ізраїль - квартира 
146 кв.м. (1/2 

За 2014 рік:  
 
2 033 090 (за 

інтерв’.ю з Волохом 
http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2014/10/10/7040421/  
 

http://www.pravda.com.ua/news/2010/04/8/4919967/
http://file.liga.net/person/33-viktor-shishkin.html
http://www.theinsider.ua/politics/555b252729ca3/
http://www.pravda.com.ua/news/2004/02/27/2998332/
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/2000815
http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2014/10/10/7040421/


Громради з питань 
люстрації при Мінюсті, 
Радник Київського 
міського голови, член 
громади при СБУ 
 
Досвід: 
1990-2000рр. – займався 
бізнесом в Ізраїлі та 
Молдові З 2000р. в 
Україні Володіє частками 
корпоративних прав у 
кількох фірмах в Україні: 
ТОВ «Центр лазерної 
естетики», ТОВ «Група 
проектного 
фінансування» 

частина),  
квартира 95 кв.м 
(1/2 частина),  
Київ, квартира 120 
кв.м. (найм) 
 
Автомобілі : 
Lexus Lx 470 (4700 
куб.см.), 2005 рік 
 
Корпоротивні 
права: 
внески до 
статутного капіталу 
- 1395040 грн 
 

межами 
України) 

- Лещенко про те, що саме Волох є замовником скандальної 
забудови  на вулиці Звіринецькій в Києві 
http://glavpost.com/post/9jun2015/Politics/42214-leschenko-o-reshenii-
voloha-konflikt-interesov-karl.html  
 
- громадянство під питанням, особливо факт відмови від громадянства 
Ізраїлю. 

27.  ГАЙДУК 
ВІТАЛІЙ 
МИХАЙЛОВИ
Ч 

Старший партнер 
Адвокатського обєднання 
«Гайдук, Юрчук та 
партнери» Член ГО 
«Молодь проти корупції» 
 
Досвід: 
1993-1999рр. – 
Міжнародна адвокатська 
компанія «Бі.Ай.еМ» 1999-
2000рр. – нач.юр.відділу 
ПП «Промінвестцентр» 
2000-2005рр. – директор 
«Європейської юридичної 

правник Нерухоміть: 
м.Київ - квартира 
85 кв.м (1/3 
частина) 
 
Автомобілі : 
Mitsubishi Pajero 
Wagon 3489 
куб.см., 2006 рік 
 
Mitsubishi 
Outlander XL, 2000 
куб.см., 2009 рік 
- 

За 2014 рік:  
38 220 
 

- Був депутатом Оболонської районної ради від блоку Литвина 
http://kiev.vgorode.ua/refperson/8483-haiduk-vytalyi-mykhailovych  
Також був депутатом Київради від Народної Партії  
http://blogs.pravda.com.ua/authors/sobolev/50a103416525b/  
На виборах до Верховної Ради 2014 року був 74 номером у списку 
Радикальної Партії Олега Ляшка 
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/WP407?PT001F01=910&pf7201=10
783  
 
- Інформація з блогу: http://blog.i.ua/search/?type=label&words=214599   
«Став депутатом Оболонского районного совета Киева, он правильно голосовал с 
черновецкими, сдавая интересы жителей Оболони, а как только его покровитель 
Валерий Мошенский подсуетился и ушел в Верховную Раду, Гайдук стал 
депутатом Киевсовета от блока Литвина, заняв почетное место своего босса. В 

http://glavpost.com/post/9jun2015/Politics/42214-leschenko-o-reshenii-voloha-konflikt-interesov-karl.html
http://glavpost.com/post/9jun2015/Politics/42214-leschenko-o-reshenii-voloha-konflikt-interesov-karl.html
http://kiev.vgorode.ua/refperson/8483-haiduk-vytalyi-mykhailovych
http://blogs.pravda.com.ua/authors/sobolev/50a103416525b/
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/WP407?PT001F01=910&pf7201=10783
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/WP407?PT001F01=910&pf7201=10783
http://blog.i.ua/search/?type=label&words=214599


групи» 2005-2010рр. – 
член Народної Партії 
2005-2012рр. – приватна 
юридична практика 

Сім’ї : 
м.Київ, квартира 
189 кв.м. 
 

Сім’ї :  
97 320 
 

Киевском совете он, как и положено, в унисон голосовал за незаконные решения, об 
одном из которых Егор Соболев на «Украинской Правде» рассказал, как 
депутаты от имени киевлян подарили землю и нежилые помещения Замка барона 
депутату от "Гражданского актива Киева" Александру Лойфенфельду. Имя 
Гайдука Виталия Михайловича также присутствовал в списке фигурантов 
расщедрившихся на столь ценный подарок. 
 Но разве подобное должно удивлять? Те, кто не родился в Киеве, но, будучи 
лимитчиком, решил, что Киев нужно покорить, готовы его продать по крупицам. 
Лишь бы получить себе выгоду. Также, будучи юристом, господин Гайдук 
представлял интересы миллионера Валерия Мошенского. И даже когда в офисе 
Мошенкого был обыск, именно как юрист защищал интересы своего шефа. Нынче 
Мошенский – троянский конь от Партии регионов в ВР, поскольку всегда его 
карточка голосовала за антигосударственные законопроекты.»  
 
- Гайдук серед депутатів Київради, які від нашого імені дозволили 
подарувати землю і нежитлові приміщення Замку барона депутату від 
"Громадського активу Києва" Олександру Лойфенфельду (2012 рік )  
 
- Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки об'єднанню співвласників 
багатоквартирного будинку "Замок" на вулиці Ярославів Вал, 1 у 
Шевченківському районі Києва для експлуатації та обслуговування 
житлового будинку з вбудованими приміщеннями (К-20065) голосував 
“ЗА” 
http://blogs.pravda.com.ua/authors/sobolev/50a103416525b/  

28. ІСКРА ІГОР 
ІВАНОВИЧ 

Начальник департаменту 
контролінгу в АТ 
«Українська автомобільна 
Корпорація» 
 
Досвід: 
 
1993-2002рр. – робота в 
органах прокуратури 
України (співробітник 

правник Нерухоміть: 
Земельна ділянка, 
Водитіївська 
сільрада, 1200 кв.м. 
 
Квартира, м. Київ, 
25,6 кв.м. 
Автомобілі : 
VW Passat 1781 
см3, 2003. 

За 2014 рік:  
377 857 
 

Рішення про призначення прийнято річними Загальними зборами 
акціонерів  02.04.2015 р. 
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних 
зборів про зміну складу Ревізійної комісії  Приватне акціонерне 
товариство "Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Зміна" (смт 
Кирилівка); а також Приватне акціонерне товариство "Дитячий заклад 
оздоровлення та відпочинку "Вогник"  
 
Посадова особа Іскра Ігор Іванович (паспорт: серія АК номер 218035 
виданий 23.06.1998 р. Ленінським РВ УМВС України в 

http://blogs.pravda.com.ua/authors/sobolev/50a103416525b/


органів прокуратури 
Львівської та 
Дніпропетровської 
областей, співробітник 
органів Генеральної 
прокуратури)  
2002-2008рр. – ЗАТ «ТЕК 
«ІТЕРА України» 2008-
2010рр. – перший 
зас.голови ГоловКРУ 
України 2011р. – 
адвокатська діяльність 
2011-2014рр. – ПАТ «УСК 
«ГАРАНТ-АВТО» 
(начальник юридичного 
управління, начальник 
управління претензійно-
позовної роботи ПАТ 
"УСК "Гарант-АВТО) 
 

Сім’ї : 
Земельна ділянка 
Водитіївська 
сільрада, 1200 кв.м. 
Квартира, м. Київ, 
51,2 кв.м. 
Квартира, м. Київ. 
31,7 кв.м 
 

Сім’ї : 
313 148 
  
 

Дніпропетровській області), призначена на посаду Член Ревізійної 
комісії. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: 3 роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
начальник департаменту контролінгу, начальник юридичного 
управління, начальник управління претензійно-позовної роботи ПАТ 
«УСК «Гарант-Авто». 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

29. КОРЧАК 
НАТАЛІЯ 
МИКОЛАЇВНА 

Доцент кафедри 
адміністративно-правових 
дисциплін Національної 
академії прокуратури 
України 
 
Досвід: 
 
1994-1995 рр. – 

правник Нерухомість: 
Квартира, м. Київ, 
37,6 кв.м 
Квартира, м. Київ, 
88,30 кв.м. 
 
Автомобілі : 
- 
 

За 2014 рік:  
163 629 
 

нагороджена Почесною грамотою Державної судової адміністрації 
http://law.nau.edu.ua/uk/caphedras/517-korchaknatalijamikolivna  

http://law.nau.edu.ua/uk/caphedras/517-korchaknatalijamikolivna


Антимонопольний 
комітет України 1995-
1997рр. –  Чернівецький 
державний університет 
1997-2003рр. – 
Чернівецький 
національний університет 
ім..Юрія Федьковича 
2004-2013рр. – 
зав.кафедри госп.права і 
процесу Юридичного 
інституту НАУ 2013-
2015рр. – доцент кафедри 
адмін..та фін.права 
Національної академії 
прокуратури України 

Сім’ї : 
Квартира, м. Київ. 
37,60 кв.м. 
 

Сім’ї : 
 
 

30.  ХМЕЛЬНИЦЬ
КИЙ  РУСЛАН 
ОЛЕКСАНДРО
ВИЧ 

Військовий пенсіонер (з 
2012р.) 
 
Досвід: 
 
1998-2004рр. – на 
оперативних та 
командирських посадах 
офіцерського складу, СБУ 
2005-2009рр. – заступник 
керівника, Торговельно-
економічна місія у складі 
Посольства України у 
ФРН 2004-2012рр. – на 
оперативних та 
командирських посадах 
офіцер.складу, Служба 
зовн.розвідки України 
(доступ до держ.таємниці 
по ф.2) Підполковник, 
Медаль Служби 
зовн.розвідки України «За 
бездоганну службу» 

економіст-
міжнародник 

Нерухомість: 
Гараж, м. Київ 53,3 
кв.м 
Автомобілі : 
- 
 

За 2014 рік:  
63 249 

брав участь у конкурсі на посади в НАБ (допущений до тестувань, 
згідно трьох різних документів)   

Сім’ї : 
Квартира, м. Київ, 
52,8 кв.м.  
Audi Q7, 2967 см3, 
2011. 
 

Сім’ї : 
 
 

31 МАСЕЛКО 
РОМАН 

Керівник юридичного 
відділу Головного офісу 

правник, 
адвокат 

Нерухомість: 
Земельна ділянка, 

За 2014 рік:  
394 342 

член Громадської Ради НАБУ, набрав 3820 голосів - 14 місце 



АНАТОЛІЙОВ
ИЧ 

АТ «ПроКредит Банк» (з 
2014р.) 
 
Досвід: 
 
Член ради громадського 
контролю при 
Національному 
антикорупційному бюро 
України Активний 
учасник Помаранчевої 
революції та Революції 
гідності. Активний 
учасник ГО 
«Всеукраїнське об’єднання 
Автомайдан» Активно 
займається 
розслідуваннями справ 
Майдану. 2001-2003рр. – 
Львівський поштамт ЛД 
УДППЗ «Укрпошта» 
2003-2007рр. – 
юрисконсульт в АТ 
«ПроКредит Банк» у 
м.Львові 2007-2014рр.  – 
керівник відділу 
супроводження кредитних 
операцій Юр.упр. АТ 
«ПроКредит Банк» 

с. Ясногородка, 
1200 кв.м. 
Квартира, м. 
Жидачів, 68,4 кв.м 
 
Автомобілі : 
- 
Корпоративні 
права: 
Номінальна 
вартість цінних 
паперів - 23 

Кошти на 
рахунках у 
банку - 16187 

32. ГОРІН АРТУР 
ВОЛОДИМИР
ОВИЧ 

Начальник управління 
організаційної роботи та 
планування Міністерства 
молоді та спорту України 
Голова Всеукраїнської 
ради регіонального 
молодіжного розвитку та 
співробітництва Голова 
ревізійної комісії 
Футбольної асоціації 
студентів Києва. 
 
Досвід: 

державний 
управлінець 

Нерухомість: 
Квартира, м. 
Горлівка, 36.15 кв.м 
Автомобілі : 
- 
 

За 2014 рік:  
3 270 046 
 

- Двічі балотувався до Верховної Ради (у 1997 та 2002 роках) від 
Соціалістичної партії 
http://www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/WEBPROC3V?kodvib=1&kodkand=
93   
 
- Ще при Януковичі та Табачнику був начальником відділу планування 
та організаційної роботи Держмолодьспорту 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Ngf0JLBF-
N8J:dsmsu.gov.ua/media/2013/01/29/15/Orient_plan.doc+&cd=3&hl=u
k&ct=clnk&gl=ua&client=opera   
 
- СКМ — це молодіжне крило партії СПУ, яке було створено в 1994. 
Горін Артур - керівник, підписант, 

Сім’ї : 
 
Квартира, м. Київ, 
107,6 кв.м 
 
Daewoo Sens 1300 
см3, 2005 

Сім’ї : 
 
 

http://www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/WEBPROC3V?kodvib=1&kodkand=93
http://www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/WEBPROC3V?kodvib=1&kodkand=93
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Ngf0JLBF-N8J:dsmsu.gov.ua/media/2013/01/29/15/Orient_plan.doc+&cd=3&hl=uk&ct=clnk&gl=ua&client=opera
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Ngf0JLBF-N8J:dsmsu.gov.ua/media/2013/01/29/15/Orient_plan.doc+&cd=3&hl=uk&ct=clnk&gl=ua&client=opera
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Ngf0JLBF-N8J:dsmsu.gov.ua/media/2013/01/29/15/Orient_plan.doc+&cd=3&hl=uk&ct=clnk&gl=ua&client=opera


2004-2006рр. – помічник-
консультант народного 
депутата України 2007-
2008рр. – директор 
Державної соц..служби 
для сім’ї, дітей та молоді 
2008-2011рр. – 
Міністерство України у 
справах сім’ї, молоді та 
спорту 2011-2013рр. – 
нач.відділу планування та 
орг..роботи Державної 
служби молоді та спорту 
 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Соціалістична_партія_України  
- Горіна Артура (генерального секретаря Центрального комітету 
Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Соціалістичний 
конгрес молоді") було нагороджено Кучмою Орденом за заслуги ІІІ 
ступеня 
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U683_04.html   
- Вказується на домовленість на потрапляння цієї організації до 
громадської ради при КМДА у 2013 році 
http://wetally.livejournal.com/56782.html    
- Їх представник Місюра Вадим був нардепом у 1995 і Кучма назначив 
його у Нацраду з питань молодіжної політики, разом з Медведчуком, 
Богатирьовою, Кужель, Литвином, Чалим тощо 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/543/99   
 
Гранти від Мінмолодіспорту: 
2007 — 90 «Соціальна адаптація неповнолітніх, які скоїли злочини”, 40 
і 50 тис. Грн 
2008 - 90 «Соціальна адаптація неповнолітніх, які скоїли злочини”, і 90 
тис.грн 
2010 — 88 тис.грн «Соціальна адаптація неповнолітніх, які скоїли 
злочини” 
2011 — 120 тис. Грн «Соціальна адаптація неповнолітніх, які скоїли 
злочини” 
2012 — 140 тис. Грн «Соціальна адаптація неповнолітніх, які скоїли 
злочини” і 120 тис грн 
2013 — 155 тис. Грн «Соціальна адаптація неповнолітніх, які скоїли 
злочини” і 140 тис грн 
В 2014 і 2015 грантів не отримали 
 
- В 2010 році СКМ підтримали звернення до новообраного Януковича: 
«Від імені молоді, що представлена в молодіжних організаціях, котрі 
послідовно підтримували Вас як 2004, так і в 2010 роках, щиро вітаємо 
Вас із довгоочікуваною для української молоді перемогою!» 
http://ufmm.org.ua/news/223/   
 
- В 2002 був помічником-консультант народного депутата України 
Місюри В.Я. від СПУ  
http://www.pravda.com.ua/news/2002/01/22/2986511/view_print/  
Місюра, в свою чергу, балотувався 2006 року в нардепи України від 
"Опозиційного блоку НЕ ТАК!", N 33 в списку. Після відставки 
Віктора Медведчука з посади голови СДПУ(О) (у липні 2007 року) 
Місюру називали найвірогіднішим претендентом на звільнене місце 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Соціалістична_партія_України
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U683_04.html
http://wetally.livejournal.com/56782.html
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/543/99
http://ufmm.org.ua/news/223/
http://www.pravda.com.ua/news/2002/01/22/2986511/view_print/


лідера партії. Проте врешті решт головою було обрано Юрія 
Загороднього. 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Місюра_Вадим_Ярославович  
 
Його декларація за 2014: 
http://dsmsu.gov.ua/media/2015/02/12/9/gorin_d_.pdf  

33. КОНОВАЛЕНК
О 
КОСТЯНТИН  
ЄВГЕНОВИЧ  

Експерт з питань 
стандартів фінансового та 
бухгалтерського обліку в 
ТОВ Аудиторська фірма 
«РСМ АПІК» 
 
Досвід: 
1998-2003рр. – робота в 
ТОВ «КПМГ-Україна» 
2003-2006рр. – ПзІІ 
«Данон», ТОВ «Данон» 
2006-2008рр. – нач.відділу 
звітності з міжнародних 
стандартів в ЗАТ 
«Міжнародний Іпотечний 
Банк» 2008-2010рр. – 
директор в ТОВ «РедБулл 
Україна 2013-2014рр. – 
фінансовий директор ДП 
«Прем’єр Експо» 

економіст-
менеджер 

Нерухомість: 
Квартира, м. Київ, 
107,3 кв.м. 
 
Автомобілі : 
Subaru Outback 
2500 см3, 2008. 
 

За 2014 рік:  
588 051 

 

Сім’ї : 
Земельна ділянка, 
смт. Глеваха, 567 
кв.м. 
Квартира, м. Київ, 
107 кв.м. 

Сім’ї : 
70 891 
 
 

34. ПОБЕРЕЖНИ
Й  ОЛЕГ 
ВОЛОДИМИР
ОВИЧ 

Гол.спец. відділу 
регіональному співпраці 
та координації центрів з 
інвестицій та розвитку 
Департаменту державної 
інцест.політики та 
регіонального розвитку 
Держінвестпроекту 
України 
 
Досвід: 
2002-2007рр. – управління 

історик, 
фінансист, 
держ. 
управлінець 

Нерухомість: 
Земельна ділянка, 
с. Стара Гута, 600 
кв.м. 
Житловий 
будинок, с. Стара 
Гута, 120 кв.м  
 
Автомобілі : 
Опель Омега, 2000 
см3, 1996. 
 

За 2014 рік:  
30 826 
 

На виборах 2012 балотувався по одномандатному округу № 13 від 
партії УДАР, але потім знявся на користь Катеринчука за пропозицією 
УДАРу http://www.pravda.com.ua/news/2012/10/14/6974600/    
У 2014 році самовисувався.  ЦВК відмовила у реєстрації. 
Позапартійний. 
http://ed-ua.org/news/2014/poberezhniy-oleg-vybory-2014.html  - його 
програма та автобіографія 

http://dsmsu.gov.ua/media/2015/02/12/9/gorin_d_.pdf
http://ed-ua.org/news/2014/poberezhniy-oleg-vybory-2014.html


з питань внутр..політики, 
зв’язків з громадськістю та 
інформаційної політики 
Вінницької ОДА 2009-
2011рр. – Міністерство 
регіонального розвитку та 
будівництва України 
Засновник Всеукраїнської 
громадської організації 
«Чесне слово», голова 
Правління громадських 
організацій «Братство 
хмельничан у Києві», 
«Подільські ініціативи» та 
«Партія Національного 
Порятунку, член 
Всеукраїнської 
громадської організації 
«Еліта держави» та ін.. 

Сім’ї : 
- 

Сім’ї : 
23 920 
 
 

35. ДУБРОВСЬКИ
Й 
ВОЛОДИМИР 
ЄВГЕНОВИЧ 

Не працює 
 
Досвід: 

правник- 
міжнародник, 
управлінець 

Нерухомість: 
Земельна ділянка, 
с. Княжичі, 0, 168 
Га 
Квартира, м. Київ, 
85,25 кв.м. 
 
Автомобілі : 
Subaru Forester, 
2000 см3, 2004. 
 
Номінальна 
вартість цінних 
паперів - 0,12. 
 

За 2014 рік:  
29 415 
кошти на 
рахунках у 
банках - 4827 
Дол. США 

Нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня у 2011 році 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/970/2011  

Сім’ї : 
Земельна ділянка, 
с. Княжичі, 0, 168 
Га 
Квартира, м. Київ, 
85,25 кв.м. 
Квартира, м. Київ, 
65,2 кв.м 

Сім’ї : 
64 383 
 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/970/2011


Subaru Forester, 
2000 см3, 2004. 
Кошти на рухунках 
у банках - 
15143Дол. США, 
36000 грн. 
Номінальна 
вартість цінних 
паперів - 0,24 

36. ШАЛГОРОДСЬ
КИЙ 
ВЛАДИСЛАВ 
МИКОЛАЙОВ
ИЧ 

Індивідуальна адвокатська 
діяльність (з 2013р.) 
 
Досвід: 
2004-2005рр. – 
юрисконсульт АТЗТ 
«Юстиніан» 2005-2007рр. 
– генеральний директор 
ТОВ Юридична компанія 
«Київюрконсалтинг» 
2007-2008рр. – 
нач.юр.відділу ТОВ 
«Сучасні системи 
інвестицій» 2008-2009рр. 
– начальник управління 
по роботі з проблемною 
заборгованістю 
департаменту ризиків 
АКБ «УкрСоцбанк» 2009-
2013рр. – заступник 
начальника Управління з 
реалізації заставних 
активів ПАТ 
«УкрСиббанк» 

правник, 
держ.управлін
ець 

Нерухомість: 
Квартира, м. Київ, 
63,6 кв.м. 
 
Автомобілі : 
Mazda CX-7 2261 
см3, 2007. 

За 2014 рік:  
105 000 
 

 

Сім’ї : 
Квартира, м. Київ, 
63,6 кв.м. 
 
 

Сім’ї : 
 
 

37. ШУМСЬКИЙ 
СЕРГІЙ 
СТАНІСЛАВОВ
ИЧ 

Командир групи малих 
катерів Загін морської 
Охорони Державної 
прикордонної служби, 
призван по мобілізації 
Член партії «Народний 
Фронт» 

морська 
академія 

Нерухомість: 
Квартира, м. 
Іллічівськ, 82 кв.м. 
Автомобілі : 
Митсубиши 
Паджеро, 3000 см3, 
2007.   

За 2014 рік:  
92270 
 

У 2012 році балотувався у Верховну Раду від ВО "Батьківщина».  
http://24tv.ua/news/showNews.do?shumskiy_sergiy_stanislavovich&objec
tId=247664&lang=ru    
У 2014 висувався у СКАНДАЛЬНОМУ 140-МУ ОКРУГУ м.Беляївка 
Одеської обл. 
http://rupor.od.ua/news/Odeschina-skandal-po-140-mu-okrugu-
prodolgaetsya-032666/   

http://24tv.ua/news/showNews.do?shumskiy_sergiy_stanislavovich&objectId=247664&lang=ru
http://24tv.ua/news/showNews.do?shumskiy_sergiy_stanislavovich&objectId=247664&lang=ru
http://rupor.od.ua/news/Odeschina-skandal-po-140-mu-okrugu-prodolgaetsya-032666/
http://rupor.od.ua/news/Odeschina-skandal-po-140-mu-okrugu-prodolgaetsya-032666/


 
Досвід: 
Останні 16 років працює 
у підприємствах ПП «Гіс» 
(засновник у 1999р.) та 
ТОВ «Мульті Сервіс» (з 
2000р. співзасновник та 
фінансовий директор) 
2006р. – депутат 
Іллічівської міської ради 

 
Корпоративні 
права: 
230 000 
 

Звинуватив кандидата  Д.Жванію  в порушенні виборчого 
законодавства. 
Керівник ГО "МИ ІЛЛІЧІВЦІ" 

Сім’ї : 
Квартира, м. 
Іллічівськ, 82 кв.м. 
 

Сім’ї : 
32600 
Кошти на 
рухунках у 
банках - 
578000 
 

38. ЧИЖИКОВСЬ
КИЙ ВАДИМ 
СЕРГІЙОВИЧ 

Заступник начальника 
Управління моніторингу 
корупціогенних чинників 
Секретаріату КМУ 
 
Досвід: 
2005-2010рр. – 
прокуратура Запорізької 
області. 2010-2012рр. – 
Генеральна прокуратура 
України 2012-2014рр. – 
прокуратура Київської 
області. 

правник Нерухомість: 
Земельна ділянка, 
с. Хмільна, 1200 
кв.м.  
Квартира, м. Київ, 
32 кв.м. 
Квартира, м. Київ, 
39 кв.м. 
 
Автомобілі : 
Infinity m37x, 3699 
см3, 2011 

За 2014 рік:  
271 753 
 

В 2014 р. присвоєно п’ятий ранг державного службовця 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/905-2014-p  
 
(керівник кандидата  №4 Дмитрієва Юрія ) 
 
як працівник прокуратури розслідував? - коментував корупційну справу 
http://www.kotsubynske.com.ua/2013/06/26/%D1%80%D0%BE%D0%
B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-
%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-
%D0%B1%D1%83%D1%87%D1%96-
%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%
D0%B8%D0%BB%D0%B0-
%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0
%BD/  

Сім’ї : 
Квартира, м. 
Запоріжжя, 43,36 
кв.м. 
Квартира, м. Київ. 
66 кв.м. 

Сім’ї : 
465 633 
 

http://www.kotsubynske.com.ua/2013/06/26/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D1%87%D1%96-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD/
http://www.kotsubynske.com.ua/2013/06/26/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D1%87%D1%96-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD/
http://www.kotsubynske.com.ua/2013/06/26/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D1%87%D1%96-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD/
http://www.kotsubynske.com.ua/2013/06/26/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D1%87%D1%96-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD/
http://www.kotsubynske.com.ua/2013/06/26/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D1%87%D1%96-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD/
http://www.kotsubynske.com.ua/2013/06/26/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D1%87%D1%96-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD/
http://www.kotsubynske.com.ua/2013/06/26/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D1%87%D1%96-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD/
http://www.kotsubynske.com.ua/2013/06/26/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D1%87%D1%96-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD/


39. ЧЕРЕДНІЧЕН
КО ЄВГЕН 
МИКОЛАЙОВ
ИЧ 

Начальник відділу ДПІ у 
Шевченківському районі 
ГУ ДФС у м. Києві 
 
Досвід: 
1994-2002рр. – ДПІ у 
Жовтневому р-ні м.Києві 
2002-2005рр. – ДПІ у 
Шевченківському районі 
м.Києва 2006-2008рр. – 
ДПІ у Шевченківському 
районі м.Києва 2008-
2013рр. – ДПІ у 
Солом’янському районі 
м.Києва ДПС 

правник Нерухомість: 
Київ, житловий 
будинок - 366,4 
кв.м 
 
Автомобілі : 
Mitsubishi 
Outlander 2378 
куб.см., 2005 рік 

За 2014 рік:  
59001 
 

Начальник відділу супроводження особливо важливих перевірок 
управління податкового аудиту 

Сім’ї : 
 
м.Київ, зем.ділянка 
800 кв.м.,  
жит.будинок 366,4 
кв.м., квартира - 
66,3 кв.м., квартира 
- 114,1 кв.м., гараж - 
20 кв.м., 
с.Білогородка, 
Київської області - 
житловий будинок 
- 58,6 кв.м. 
 
Peugeot 107, 998 
куб.см., 2013 рік 
 

Сім’ї : 
 
59003 
 

40.  БІЗІКІН 
СЕРГІЙ 
ВІКТОРОВИЧ 

Заступник директора з 
загальних питань ТОВ 
Хлібзавод «Салтівський» 
 
Досвід: 
1983-1995рр. – служба у 
Збройних силах 1995-
1998рр. – слідчий, 
старший слідчий 
Військової прокуратури 
1999-2000рр. – нач.юр. 

правник Нерухомість: 
- 
Автомобілі : 
Тойота Прадо 3966 
куб.см, 2006 р.,  
Тойота Секвойя 
5700 куб.см, 2012 
р.,  
Тойота Камри 2400 
куб.см., 2003 рік 
 

За 2014 рік:  
11 829 

- Перебуваючи на посаді начальника держінспекції сільського 
господарства, був затриманий за хабар у 40000 грн в 2013 за видачу 
сертифікатів та не накладення штрафів. Справу було закрито. 
http://nikorupciji.org/2013/09/18/hlava-harkovskoj-hosynspektsyy-
pohorel-na-vzyatke-v-40-tyisyach/   
http://atn.ua/obshchestvo/podrobnosti-zaderzhaniya-nachalnika-
gosinspekcii-selskogo-hozyaystva-v-harkovskoy     
У 2010 році був обраним до Харківської районної ради від Партії 
Регіонів 
http://www.cvk.gov.ua/pls/vm2010/WM02815?PID112=21&PID102=58
46&PF7691=5846&rej=0&pt00_t001f01=800&pxto=1  

http://nikorupciji.org/2013/09/18/hlava-harkovskoj-hosynspektsyy-pohorel-na-vzyatke-v-40-tyisyach/
http://nikorupciji.org/2013/09/18/hlava-harkovskoj-hosynspektsyy-pohorel-na-vzyatke-v-40-tyisyach/
http://atn.ua/obshchestvo/podrobnosti-zaderzhaniya-nachalnika-gosinspekcii-selskogo-hozyaystva-v-harkovskoy
http://atn.ua/obshchestvo/podrobnosti-zaderzhaniya-nachalnika-gosinspekcii-selskogo-hozyaystva-v-harkovskoy
http://www.cvk.gov.ua/pls/vm2010/WM02815?PID112=21&PID102=5846&PF7691=5846&rej=0&pt00_t001f01=800&pxto=1
http://www.cvk.gov.ua/pls/vm2010/WM02815?PID112=21&PID102=5846&PF7691=5846&rej=0&pt00_t001f01=800&pxto=1


відділу ПРА «Спрут» 2002-
2006рр. – ТОВ 
«Єнерготехнології», 
директор 2006-2009рр. – 
ТОВ «Інтербуд», директор 
2009-2010рр. – 
Держкомзем у 
Харківський обл. 2012-
2013рр. – Державна 
інспекція сільського 
господарства в 
Харківській обл. 2014р. - 
Харківська обласна рада 

Сім’ї : 
м.Харків, земельна 
ділянка 647 кв.м., 
житловий будинок 
- 476,1 кв.м. 
 
 

Сім’ї : 
53 618 
 

41. СКОПИЧ 
ОЛЕКСАНДР 
ДМИТРОВИЧ 

Заступник голови 
Нацдержслужби України 
 
 
Досвід: 
2007-2009рр. – Головне 
управління державної 
служби України 2009-
2010рр. – Державний 
комітет України з питань 
регуляторної політики та 
підприємництва 2010-
2014рр. – Головне 
управління Міністерства 
доходів і зборів УКраїни у 
м.Києві 
 

правник Нерухомість: 
- 
Автомобілі : 
- 

За 2014 рік:  
84 785 
 

Стаж державної служби в центральних та місцевих органах влади 
становить понад 13 років. 
кандидат наук з державного управління (2010) 
Заступник голови Оргкомітету третього туру Всеукраїнського конкурсу 
«Кращий державний службовець»; заступник Голови Комісії з 
конкурсного відбору вищих навчальних закладів; входить до складу 
координаційної ради з питань реалізації в Україні Ініціативи 
"Партнерство "Відкритий Уряд"; у 2015 пройшов перевірку 
передбачену законом про очищення влади  
входить до складу ради школи вищого корпусу державної служби. 
 
Потенційний конфлікт інтересів у члена Комісії Голови 
Нацдержслужби Ващенка Костянтина Олександровича 
п. 13 Регламенту. 

Сім’ї : 
м.Київ, квартира 22 
кв.м (інше право 
корист.) 
с.Аркадіївка 
Згурівського р-ну - 
зем.ділянка 1300 
кв.м., зем.ділянка 
7400 кв.м., 
житловий будинок 
- 65 кв.м. 
 
Мерседес Бенц E 4300 
куб.см., 2001 рік, 
Тойота Прадо , 2700 
куб.см., 2006 рік 
(інше право 
користування) 
номінальна 
вартість  
 
ЦП - 960 грн 

Сім’ї : 
 

42. МАРЦІНКІВ 
АННА 
БЕНЕДИКТІВ

Приватний підприємець. 
Консультування з питань 
комерційної діяльності й 

соціолог 
КМА 

Нерухомість: 
 
житловий будинок, 

- не та декларація 
Була експертом Аналітично-дорадчого Центру Блакитної стрічки 
ПРООН 



НА керування (з 2014р.) Член 
ГО «Українська асоціація 
оцінювання» 
 
Досвід: 
1997-2000рр. – місцевий 
консультант, Світовий 
банк Десять років з 
перервами займала 
посади 
Аналітика/Дослідника у 
Київському міжнародному 
інституті соціології. 
Півтора роки у 
посольствах Швеції та 
Данії  Майже 3 роки 
спеціалістом 
Департаменту аналізу, 
планування та оцінки у 
Фонді Ріната Ахметова 
«Розвиток України» (2010-
2013) 
 

Івано-Франківська 
обл, 75 кв.м. 
Квартира, м. Київ, 
45,6 кв.м 

43. РОМАНЕНКО 
ЄВГЕН 
ОЛЕКСАНДРО
ВИЧ 

- Завідуючий кафедрою 
публічного 
адміністрування 
Міжрегіональної академії 
управління персоналом 
- Член ПАРТІЇ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
«СОЛІДАРНІСТЬ» 
 
Досвід: 
2003-2005рр. – Державна 

правник, 
доктор наук з 
державного 
управління 

Нерухомість: 
Земельна дылянка, 
Михайлівська 
Рубіжівка, 1200  
кв.м. 
Автомобілі : 
- 

За 2014 рік:  
88 134 
 
На рахунках у 
банках - 
12000,0  
Номінальна 
вартість 
цінних паперів 
-300,0 
 

В 2002 році Романенко балотувався в парламент від «Єдності» мера 
Києва Олександра Омельченко. 
У 2006 тому балотувався від Блоку Леоніда Черновецького 
http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/2887/art/32960.html ; 
2011 - 2012 рр.   директор Державного підприємства "Укрекоресурси" 
Кабінету Міністрів України.  
2012р. - кандидат у депутати від партія Наталії Королевської - "Україна - 
Вперед!" 
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/WP407?PT001F01=900&pf7201=39
71  
 

http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/2887/art/32960.html
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/WP407?PT001F01=900&pf7201=3971
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/WP407?PT001F01=900&pf7201=3971


комісія з регулювання 
ринків фінансових послуг 
України  
2005р. – Державна 
іпотечна установа 
2005р. – Вищий 
адміністративний суд 
України  
2005-2010рр. – Голова 
Подільської РДА 2011-
2012рр. – директор 
Державного підприємства 
з питань поводження з 
відходами як вторинною 
сировиною  
2012р . – помічник-
консультант народного 
депутата України   
2013-2014рр. – радник 
Голови Верховної Ради 
України  
2014-2015рр. – директор 
Департаменту 
держ.архітектурно-
будівельного контролю та 
нагляду Державної 
архітектурно-будівельної 
інспекції України 
 

Сім’ї : 
Земельна ділянка, 
с. Велика Бугаївка, 
620 кв.м 
Земельна ділянка, 
м. Київ, 1000 кв.м. 
Земельна ділянка, 
АР Крим, 2200 
кв.м. 
Земельна ділянка, 
с. Пухівка, 900 кв.м. 
Земельна ділянка, 
с. Деріївка, 20000 
кв.м  
Земельна ділянка, 
с. Дмитрівка, 1200 
кв.м. 
Земельна ділянка, 
м. Святогірськ, 
1000 кв.м. 
Квартира, м. Київ, 
46,9 кв.м. 
Садовий будинок, 
с. Пухівка, 163,7 
кв.м. 
Гараж, м. Київ, 
259,1 кв.м.  
Автомобіль MTS-
bishi Pajro Sport, 
2477 см3, 2012. 
Автомобільний 
причеп 
"Зубренок", 1994.   

Сім’ї : 
160 967 
 
На рахунках у 
банках - 
20000,0 
 
Номінальна 
вартість 
цінних паперів 
- 400,0 
 
Розмір внесків 
до статутного 
капіталу - 
3187201,24 
 
 

Про корупційні зловживання Романенка Євгена: 
http://news.finance.ua/ua/news/-/171406/sbu-kyyivskyj-chynovnyk-
nezakonno-narahuvav-sobi-premiyu-10-tys-grn-i-zaplatyv-za-tse-shtraf-850-
grn   
http://kiev.pravda.com.ua/news/4afa7262c24d9/  

44. РАВЛЮК 
АНДРІЙ 
ГРИГОРОВИЧ 

Не працює 
 
Досвід: 
2005-2006рр. – ТОВ 
«Флеш»(АР Крим) 2006-
2012рр. – помічник-
консультант народного 
депутата України 2013р. – 
заступник директора ТОВ 

правник Нерухомість: 
Земельна ділянка м. 
Київ, 800 кв.м. 
Земельна ділянкам. 
Київ, 10 кв.м. 
Житловий 
будинок, м. Київ, 
280 кв.м. 
Квартира, м. Київ, 

За 2014 рік:  
2 447 
 

У 2006 р. став керівником ТОВ "ЦЕНТР ПРИВАТНОГО ПРАВА" 
http://b2btoday.com.ua/id/3359220  

http://news.finance.ua/ua/news/-/171406/sbu-kyyivskyj-chynovnyk-nezakonno-narahuvav-sobi-premiyu-10-tys-grn-i-zaplatyv-za-tse-shtraf-850-grn
http://news.finance.ua/ua/news/-/171406/sbu-kyyivskyj-chynovnyk-nezakonno-narahuvav-sobi-premiyu-10-tys-grn-i-zaplatyv-za-tse-shtraf-850-grn
http://news.finance.ua/ua/news/-/171406/sbu-kyyivskyj-chynovnyk-nezakonno-narahuvav-sobi-premiyu-10-tys-grn-i-zaplatyv-za-tse-shtraf-850-grn
http://kiev.pravda.com.ua/news/4afa7262c24d9/
http://b2btoday.com.ua/id/3359220


«Скай Плаза» 2014р. – 
Директор ТОВ 
«Міжнародна адвокатська 
компанія Анатолія 
Матвійчука» 

88 кв.м. 
Гараж, м. Київ, 
АГК "Світлофор", 
18 кв.м. 
 
Автомобілі : 
VW Touareg,2967 
см3, 2007 р 

Сім’ї : 
Земельна ділянка, 
м. Київ, 800 кв.м. 
Квартира, м. Київ, 
110 кв.м 

Сім’ї : 
4 200 
 
 

46. АНДРІУЦА 
МИХАЙЛО 
ВОЛОДИМИР
ОВИЧ 

Головний консультант 
секретаріату Комітету 
Верховної Ради України з 
питань свободи слова та 
інформаційної політики 
 
Досвід: 
2003-2010р. – головне 
управління з питань 
внутрішньої політики 
Черкаської 
облдержадміністрації 
2009-2010рр. – помічник-
консультант народного 
депутата України 

держ.управлін
ня 

Нерухомість: 
 
Земельна ділянка, 
Смілянський р-н, 
Черкаська обл., СК 
"Черешня", 1200 
кв.м. Земельна 
ділянка, с. Руська 
Поляна, 1800 кв.м.  
Надбудова, с. 
Руська поляна, 164 
кв.м. 
Квартира, м. 
Черкаси 16,2 кв.м. 
Квартира, м. Київ, 
46 кв.м. 
 
Автомобілі: 
- 

За 2014 рік:  
133 320 
 

 

Сім’ї : 
Земельна ділянка, 
Смілянський р-н, 
Черкаська обл, СК 
"Черешня", 1200 
кв.м 

Сім’ї : 
62 158 
 
 
 

47.  РЕВА  ВІКТОР 
ПЕТРОВИЧ 

Головний спеціаліст 
сектору запобігання і 
протидії корупції у 
Міністерстві аграрної 

кандидат 
економічних 
наук 

Нерухомість: 
Інше нерухоме 
майно м.Бровари - 
18,3 кв.м. 

За 2014 рік:  
102 970 

подавався на посаду директора НАБ 
подавався на посаду глави ДФС 
подавався на посаду начальника ГУМВС України в Київській обл. 
самовисувався на виборах 1998 р 



політики та 
продовольства України 
 
Досвід: 
1984-1996рр. – служба в 
МВС України 1996-
2008рр. – служба у 
податковій міліції 2010-
2011рр. – Державний 
комітет України з 
матеріального резерву 
 

 
Автомобілі: 
Toyota Landcruiser, 
2005 р. 

самовисувався на виборах 2014. р.(Донецька обл. округ №41) 

Сім’ї : 
Квартира, 
м.Першотравенськ, 
23,1 кв.м. 
Інше нерухоме 
майно м.Бровари - 
18,3 кв.м. 
Skoda Forman, 1993 
р 

Сім’ї : 
 
7 979 
 
 
 

48. ЯКИМЮК 
БОГДАН 
МИКОЛАЙОВ
ИЧ 

З 2011 р. є членом 
Координаційної ради при 
Кабінеті Міністрів 
України з впровадження 
міжнародної ініціативи 
«Партнерство «Відкритий 
Уряд» 
 
Досвід: 
1999-2003рр. – 
Посольство США в 
Україні 2003-2005рр. – 
Голосіївська РДА 2005-
2010, 2013-2014рр. – 
Антимонопольний 
комітет Активний 
громадський діяч. В 
2011р. був обраний 
головою правління ГО 
«Антикорупційна рада 
України», що є членом 
Глобального договору 
ООН та міжнародної 
коаліції UNCAC У якості 
експерта брав участь у 
реалізації цілої низки 
громадських і 
міжнародних 

Управління 
суспільним 
розвитком, 
Міжнароднаан
тикорупційна 
академія при 
ООН 

Нерухомість: 
квартира м.Київ, 
44,5 кв.м 
 
Автомобілі: 
Nissan Almera, 2007 
р 

За 2014 рік:  
 
7312 
95 000 в банках 

має власний сайт, детальніша автобіографія 
http://yakymiuk.livejournal.com/   
цікавий трудовий шлях,  
 
Входить  до Координаційної ради з питань реалізації в Україні 
Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” як голова правління 
громадської організації “Антикорупційна рада України” (в цю ж раду 
входить  Олеся Архипська)  http://old.minjust.gov.ua/news/43420   
дуже цікава інформація: Якимюк обвинувачуєтьсяу використанні 
бренду “Європейський вибір” у власних цілях, не маючи до орг-ї 
ніякого відношення: 
 
 
Рада НГО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР" виступила з офіційним 
зверненням до партнерів:  
 
"Служба безпеки "Європейського вибору" попереджає, про 
випадки протиправного використання бланків, логотипів, 
власних назв та назв проектів громадської організації і звертає 
увагу дипломатичних місій в Україні, міжнародних організацій, 
консульства європейських країн, що "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
ВИБІР" має фотографії та контакти всіх співробітників на 
своєму сайті в розділі команда.   
 
Відомо, станом на сьогодні про діяльність щонайменше 3 
організованих злочинних угрупувань, які підробляючи інформацію, 
бланки, електронні адреси, сайти та сторінки у соціальних мережах 
завдають шкоди чесному імені організації.  

Сім’ї : 
- 
 
 

Сім’ї : 
 
12000 в банках 
 
 
 

http://yakymiuk.livejournal.com/
http://old.minjust.gov.ua/news/43420


антикорупційних 
проектів. Є автором низки 
наукових публікацій щодо 
запобігання та протидії 
корупції. Виступав 
розробником і займався 
проведенням кількох 
публічних 
антикорупційних акцій в 
Україні. 

 
Станом на січень 2015 року зафіксовані схожі факти. Так з початку 
2014 рокі діє організована група у складі, попередньо:  
 
1.1) Якимюк (Яресюк) Богдан Миколайович - на вигляд 40-45 років, 
волосся руде, середнього зросту, обличчя кругле. Має дефетки мови. 
Пересувається автомобілем Ніссан чорного кольору". Може носити 
окуляри.  Представляючись головою ради НГО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
ВИБІР", заступником голови правління НГО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
ВИБІР", директор програми "Наука та дослідження", директором 
Дирекції ЄВРОШКОЛИ, директором проекту "ЄВРОШКОЛА В 
ЛИТВІ" пропонує громадянам неіснуючі послуги, отримувати кошти 
за участь у проектах "Єврошкола у Литві". Може діяти зі спільнецею - 
Гвідаш Ганна, на вигляд 25-30 років. 
 
http://kvak-club.blogspot.com/2013/05/blog-post_24.html   
http://ukrainego.blogspot.com/2015/01/blog-post.html  
Пітрердження такої участі Якимюка  у ВК  http://vk.com/wall-
53664258_370  

49. БОНДАРЧУК 
ОЛЕГ  
ВОЛОДИМИР
ОВИЧ 

Помічник-консультант 
народного депутата 
України без поширення 
дії ЗУ «Про державну 
службу» Член Ради 
Громадської організації 
«Всеукраїнська 
Люстрація» Член 
політичної партії 
Всеукраїнське об’єднання 
«Свобода» Член 
Українсько-американської 
асоціаціїї адвокатів з 
2006р. 
 

кандидат 
юридичних 
наук 

Нерухомість: 
зем.ділянка м.Київ 
1000 кв.м. 
жит.будинок 
м.Київ 630 кв.м. 
квартира м.Київ, 
131,8 кв.м. та 69,66 
кв.м. 
гараж м.Київ 17,5 
кв.м. 
 
Автомобілі: 
Мерседес МЛ 350 
2007 р 
 

За 2014 рік:  
326 356 
500 000 - 
грошові кошти 
 

З 11 березня 2014 — народний депутат України 7-го скликання. 
Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань 
верховенства права і правосуддя. 
2010–2014 — депутат Київської обласної ради. Керівник фракції ВО 
"Свобода" в Київській обласній раді. 
 
результати голосування на посаді депутата 
http://www.whoiswho.in.ua/devotes.php?DeputatId=1142   
подавався на члена Вищої ради юстиції. документи: 
http://www.vru.gov.ua/add_text/93  

http://kvak-club.blogspot.com/2013/05/blog-post_24.html
http://ukrainego.blogspot.com/2015/01/blog-post.html
http://vk.com/wall-53664258_370
http://vk.com/wall-53664258_370
http://www.whoiswho.in.ua/devotes.php?DeputatId=1142
http://www.vru.gov.ua/add_text/93


Досвід: 
2000-2002рр. – спільне 
підприємство ТОВ 
«Торговий Дім 
«Татнафта-Україна», 
юрисконсульт 2002-
2014рр. ТОВ Юридична 
фірма «Бондарчук і 
Партнери», директор 
2006-2014рр. – 
адвокатське обєднання 
«Бондарчук, Кізін, Чібісов 
і Партнери», керуючий 
партнер 2014р.- народний 
депутат України VII 
скликання, Перший 
заступник Голови 
Комітету ВРУ з питань 
верховенства права і 
правосуддя. Адвокат з 
2003р. 

Сім’ї : 
 
зем.ділянка с.Малі 
Димитровичі, 2000 
кв.м. 
 
Мерседес С, 2004 р. 
Порше Кайен, 
2008 р 
 
 
 

Сім’ї : 
 
95000 
 
 
 
 

50. ДМИТРИШИ
Н 
ВОЛОДИМИР 
СТЕПАНОВИ
Ч 

Доцент кафедри 
інтелектуальної власності 
ВСП "Інститут 
інтелектуальної власності" 
НУ "Одеська 
Національна юридична 
академія" 
 

правник, 
управлінець 
суспільним 
розвитком 

Нерухомість: 
- 
Автомобілі: 
- 
Корпоративні 
права: 
1650 - внески до 
статутного капіталу 

За 2014 рік:  
17829,7 

 



Досвід: 
1989-1995 р. - служба в 
ОВЗ Управління МВС 
України на 
Придніпровській 
залізниці, 1998-2002р. - 
юрисконсульт, начальник 
патентно-юридичної 
служби СП "Квазар-Мікро 
ІВМ", 2002-2011 р. - 
заступник голови 
Держдепартаменту 
інтелектуальної власності 
МОН України, 2011-2013 
р. - заступник голови 
Держслужби 
інтелектуальної власності 
України, 2013-2014 р. 
зав.лабораторією 
авторського права та 
суміжних прав НДЦ 
судової експертизи з 
питань інтелектуальної 
власності 
 

Сім’ї : 
Квартира м.Київ -
59 кв.м та 99,4 кв.м, 
гараж м.Київ - 18 
кв.м. 
Lexus LX-470, 2006 
р. 
 
 
 

Сім’ї : 
16496,9 
 
 
 
 
 

51. ПЕЧЕНКІН 
ІГОР 
ВІТАЛІЙОВИЧ 

Директор Центру 
антикорупційних 
досліджень, голова ГО 
"Спільна справа" 
 
Досвід: 
1997р. - помічник 
прокурора Московського 
р0ну м. Києва, 1999р. - 
прокурор відділу нагляду 
за законністю 
спец.підрозділів боротьби 
з орг.злочтнністю. 200-р. 
- помічник народного 

правник 
11660 

Нерухомість: 
- зем.ділянка, с. 
Вішеньки 
Бориспільского р-
ну Київської 
області - 0,15 га.  
 - квартира м. Київ, 
13а, 58 м2 
 
Автомобілі: 
- 
Корпоративні 
права: 
 

За 2014 рік:  
11660 

Последнее место работы до 2013 г. - старший прокурор отдела 
прокуратуры Херсонской области. Участник инициативных сборов по 
выборам "громадської частини" конкурсной комиссии 28 августа. Тоже 
хотел попасть в конкурсную комиссию, но набрал 7 баллов.  
Связан с "Антикорупційним бюро України" и его скандальным главой 
Руслан Пикашев. Во время сборов Пикашев упорно отказывался 
отвечать на простой вопрос - помощником какого нардепа он является? 
На вопрос Oleksa Shalayskiy о фамилии нардепа он пытался "шутить" - 
"ну зачем мы тут будем фамильярничать"? Был очень доволен этой 
"шуткой".  
Ну, АБУ - это всё простые (анти)коррупционеры нардепа Сергея 
Каплина. Каплин - среди учредителей этого самого АБУ. Еще один 
учредитель - Анатолий Жорновой. После Евромайдана журналисты 
вполне обоснованно обвиняли его в "отжиме" мерсов Яника энд ко (см 



депутата України, 2005- 
старший консультатнт 
комітету ВРУ з питань 
боротьби з 
орг.злочинністю та 
корупцією. 2006р. - 
прокурор відділу 
прокуратури Київської 
області. 2012р. - старший 
прокурор відділу 
прокуратури Херсонської 
області. 

Сім’ї : 
зем.ділянка, с. 
Ходорів, 
Миронівського р-
ну, Київської 
області - 0,12 га. 
 
 
 

Сім’ї : 
26472,73 
 
 
 
 

здесь http://www.radiosvoboda.org/content/article/25291131.html).  

52. ЧАНКІН 
ВАДИМ 
ВАЛЕРІЙОВИ
Ч 

Заступник голови 
правління ЗАТ 
"Укренергозбут" 
 
Досвід: 
982-1984 - служба в армії. 
1990р. Стажер, молодший 
науковець Інституту 
держави і права. 1995 - 
застиупник голови 
правління банку "Фінанси 
та кредит". З 2006 по т.ч. 
заступник голови 
правління ЗАТ 
"Укренергозбут" 

правник Нерухомість: 
 
зем.ділянка, м. 
Буча,  0.11 Га 
житловий будинок 
м. Буча,  300,1 м2 
 
Автомобілі: 
- 
Корпоративні 
права: 
Цінніпапери - 
29000 
Внески - 750 
 

За 2014 рік:  
836 
 
Кошти на 
рахунках у 
банках - 
135 000 
 
Внесених у 
звітному році - 
135 000 

Согласно информации сайта 
http://svyatoshyno.rajon.kiev.ua/2015/04/09/natspark-rubayut-zi-storoni-
gostomelya/  «Громада Святошино. Маєш право знати», Вадим 
Валерьевич Чанкин оказался собственником участка в национальном 
парке - Беличанском лесу под Киевом, который земельные чиновники 
отдали под вырубку и незаконно раздали под застройку. Стоит 
отметить, что согласно декларации Чанкина, у него и его супруги есть 
два участка в Гостомеле и Буче, где расположен Беличанский лес. 

Сім’ї : 
зем. ділянка смт. 
Гостомель, 0,08 га. 
 
Житловий 
будинок, смт 
Гостомель,  34,6 м2 
 
Toyota Camry, 2362 
см3, 2008 р. 
 
 
 

Сім’ї : 
46410 
 
 
 
 

53. ЧУМАК 
ВІКТОР 

Народний депутат 
України 

правник Нерухомість: 
зем. Ділянка, 

За 2014 рік:  
523 754 

 

http://www.radiosvoboda.org/content/article/25291131.html
http://svyatoshyno.rajon.kiev.ua/2015/04/09/natspark-rubayut-zi-storoni-gostomelya/
http://svyatoshyno.rajon.kiev.ua/2015/04/09/natspark-rubayut-zi-storoni-gostomelya/


 

 

ВАСИЛЬОВИЧ  
Досвід: 
1981-1992р. Служба в ЗС 
СРСР. 1992-1999р. 
Військова служба в 
Національній академії 
прикодонних військ 
України ім. Б. 
Хмельницького 
2000р. - Держ комітет у 
справах охорони 
державного кордону 
Адміністрації Державної 
прикордонної служби 
України. 2004 - звільнився 
в запас, звання - генерал-
майор юстиції. 2010р. 
очлив ГО "Український 
інститут публічної 
політики". 2012р - 
обранемий народним 
депутатом України, 
одномандатний округ № 
214. 2014р - народний 
депутат, член фракції 
"БПП" 

Київська обл, 
Васильківський р-
н, с. Хлепча - 2505 
м2. 
житловий будинок 
Київська обл, 
Васильківський р-
н, с. Хлепча - 179 
м2. 
квартира, м. Київ,  
1\4 частина - 25,5 
м2. 
гараж, Київська 
обл, 
Васильківський р-
н, с. Хлепча 19,6 
м2. 
господарські 
будівлі, Київська 
обл, 
Васильківський р-
н, с. Хлепча 60,6 
м2. 
 
Автомобілі: 
Хюндай Санта-Фе, 
2188 см3, 2014р.  
ВАЗ 2102, 1300 
см3. 
Корпоративні 
права: 
 

 
Кошти на 
рахунках у 
банках 900 
 

Сім’ї : 
квартира, м. Київ,  
1\4 частки 25,5 м2. 

Сім’ї : 
43 695 
 
 
 
 


