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Кандидати в керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції. Хто вони? 

Результати попереднього аналізу публічних даних про кандидатів – учасників другого відбору 

 

Аналіз публічних даних кандидатів був здійснений громадською організацією «ТОМ 14» в партнерстві з Transparency International 
Україна. При перевірці відомостей про кандидатів використовувались дані, оприлюднені Кабінетом Міністрів України та загальнодоступні 
джерела.  

Аналіз виконано щодо кандидатів, яких за рішенням Конкурсної комісії з відбору керівництва Національного агентства з питань 
запобігання корупції допущено до етапу співбесід.  

Кандидати з високим рівнем ризику - кандидати, позначені одним із маркерів: "відсутній антикорупційний досвід", "тривала робота у 
правоохоронних структурах", "скандал".  

При цьому, під маркером "відсутній антикорупційний досвід" слід розуміти відсутність будь-якого досвіду у сфері запобігання та протидії 
корупції в розумінні закону України "Про запобігання корупції" або ж будь-якого досвіду у сфері, що могла б вважатися суміжною.  

Під маркером "тривала робота у правоохоронних структурах" слід розуміти досвід роботи у системі органів прокуратури, органів 
внутрішніх справ, фіскальної чи пенітенціарної служби протягом строку, що перевищує 5 років.  

Під маркером "скандал" слід розуміти підтверджені відомості, що були опубліковані в ЗМІ чи інших відкритих джерелах таі викликали 
обурення широкого загалу.  

Кандидати, досвід та репутація яких потребують перевірки - кандидати, що були позначені одним із маркерів: "досвід потребує 
перевірки" та "потенційний скандал".  

При цьому, під маркером "досвід потребує перевірки" слід розуміти, що із доступної інформації не зрозуміло, чи стикався кандидат із 
запобіганням чи протидією корупції та чи володіє він навиками, які могли б слугувати йому з цією метою.  

Під маркером "потенційний скандал" слід розуміти наявність в ЗМІ чи інших відкритих джерелах непідтвердженої інформації про 
причетність кандидата до подій, що викликали чи можуть викликати обурення громадськості. 

 

Умовні позначення 
Кандидати з належним рівнем  досвіду та репутацією  Кандидати, досвід чи репутація яких потребують додаткової 

перевірки 
Кандидати з високим рівнем ризику 
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№ ПІБ ДОСВІД РОБОТИ МЕДІЙНА РЕПУТАЦІЯ ЗВ'ЯЗОК З 
ПАРТІЯМИ 

ЗВ'ЯЗОК З 
ПРАВООХОРОННИМ

И ОРГАНАМИ 

1.  БОЖКО МИКОЛА 
ПЕТРОВИЧ 

 ВІДСУТНІСТЬ АНТИКОРУПЦІЙНОГО 
ДОСВІДУ 
 
1991-1993рр: Інститут нових фізичних та прикладних 
проблем АН УРСР, радіофізик 
- 1993-1998 рр.: Директор ПП "Россава"- 1998-2001рр.: 
Директор  
- 2003-2005рр.: Навчання в Житомирському Технологічному 
у-ті 
- 2005-2009рр.: на гром.засадах голова наглядової ради ЗАТ 
"Житомирська льняна мануфактура" 
- 2009-2010рр. - помічник НД 
- 2010-2012рр.: робота в Національному агентстві з питань 
підготовки та проведення в Україні фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 
- 2012-2013рр.: заступник директора держ.комплексу 
"Спортивні арени України" 
- 2013-2014рр.: заступник директора фінансово-
адміністраційного департаменту в Національному агентстві з 
питань підготовки та проведення в Україні фінальної 
частини чемпіонату Європи 2012 
-з 30.04.2014 - по теп.час: перший заступник Голови у 
Національному агентстві з питань підготовки та проведення 
в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 

Отримав нагороду за участь у 
підготовці до Євро-2012, як 
помічник Колесникова: 
http://obkom.net.ua/news/2012
-07-06/2049.shtml   
                                              
 

Помічник: 
Микола Лісін (6 скл., 
Партія регіонів),  
Сергій Василенко (6 скл., 
Наша Україна). 
Місцеві вибори 2015 – 
кандидат від 
«Опозиційного блоку».  

-  

2.  БУТКО ЮРІЙ 
ІВАНОВИЧ 

 ВІДСУТНІЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ДОСВІД 
 
1988-1990 – служба в армії, командир взводу;  
1990-1991 – інженер НПН «Мікропроцесор» ПО «Квазар»;  
1991-1993 – оперуповноважений органів Внутрішніх справ;  
1993-2002 заступник директора Спільного підприємства 
«В.В.»;  
2002-2003 – головний спеціаліст ПП «СБ-Мега-Секюріті»;  
2003-2005 – директор ТОВ «Зміна»;  
2005-2007 – агент нерухомості ПП "Норм« Ріелті»;  
2007-2012 – надання охоронної і правової допомоги;  
2012 – директор ТОВ «Деолма»;  
2012-2013 – директор ТОВ «Венкоф»; 
2013-2014 – директор ТОВ «ТД Легіон-Нафта»;  
серпень-жовтень 2014 – учасник АТО;  
з жовтня 2015 - директор ПП ОП «Застава-А» 

- -  

3.  ВАРИЧ СЕРГІЙ 
ЯКОВИЧ 

2002-2004 – стажист, помічник прокурора Бориспільського 
міжрайонного прокурора м. Києва.  
2004 – переведений до прокуратури м. Києва на посаду 
помічника Дніпровського транспортного прокурора м. 
Києва. 

- -  ТРИВАЛА РОБОТА 
В 

ПРАВООХОРОННИХ 
СТРУКТУРАХ (14 

РОКІВ) 
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2008 – переведений до Генпрокуратури на посаду прокурора 
відділу Головного управління нагляду за додержанням 
законів на транспорті та підприємствах оборонної 
промисловості. Працював на посаді прокурора відділу 
захисту інтересів держави та протидії корупції Головного 
управління захисту прав і свобод та інтересів держави, 
протидії корупції та злочинності.  
З квітня 2015 р. прокурор відділу досудового врегулювання 
спорів управління представництва інтересів громадян та 
держави в суді. 

 
Посади: від стажиста, 
помічника прокурора 
Бориспільського 
міжрайонного прокурора 
м. Києва до прокурора 
відділу досудового 
врегулювання спорів 
управління 
представництва інтересів 
громадян та держави в 
суді. 

4.  ВАСИЛЕВСЬКИЙ 
ОЛЕГ 
ВОЛОДИМИРОВ
ИЧ 

11.1994 -3.2006 Прокуратури Залізничного, Харківського, 
Голосіївського, Солом'янського та Печерського районів на 
посадах: помічника та старшого помічника прокуроа, 
слідчого та старшого слідчого 
3.2006 - 6.2013 ГПУ: прокурор та старший прокурор відділу 
нагляду за додержанням закону при провадженні досудового 
слідства органами внутрішних справ Головного управління 
нагляду за додержанням законів при провадженні 
оперативно-розшукової діяльності дізнання та досудового 
слідства 
з 8.2013 Прокурор, старший прокурор відділу розгляду 
звернень громадян Управління організації прийому громадян 
та розгляду звернень ГП України 

- -   ТРИВАЛА РОБОТА 
В 
ПРАВООХОРОННИХ 
СТРУКТУРАХ (21 РІК)  
91-94 – МВС 
с 1994 по т.ч. в органах 
прокуратури 
21 рік в Прокуратурі 

5.  ГАЛУШКА 
ОЛЕКСАНДР 
ДМИТРОВИЧ 

 ДОСВІД ПОТРЕБУЄ ПЕРЕВІРКИ 
 
2001 р. – Луганський Національний педагогічний 
університет ім. Т.Г. Шевченка  
СШ № 29 м. Луганська, ТОВ «ЛКО»  
не працює 

- - -  

6.  ГАТАЛЯК ТАРАС 
ІВАНОВИЧ 

 ДОСВІД ПОТРЕБУЄ ПЕРЕВІРКИ 
 
1994-1995рр.: ВАТ "Укрімпекс" - рефрент, начальник збуту 
- 1995-1999рр.: ТзОВ "Техносервіс ЛТД" - інженер-
налагоджувальник 
- 1999-2001рр.: ПП "Папуга" - директор, засновник 
- 2001-2004рр.: ТзОВ "Дизайн студія "Папуга" - засновник, 
директор 
- 2004-2008рр.: ТзОВ "Дизайн студія "Папуга" - спеціаліст з 
продажу 
- 2007-2008рр.: ФОП 
- 2008-2010рр.: Заступник Міністра МВС (Міністром був 
Луценко. На посаду потрапив за конкурсом) 

 
йдеться про судимість Гаталяка 
та зв'язок із Юрієм Луценко:  
http://goo.gl/UjhNQU 
 
Звинувачувався у підробці 
молдавських лей: 
http://khpg.org/index.php?id=1
165917303 
                                                                        

  

http://goo.gl/UjhNQU
http://khpg.org/index.php?id=1165917303
http://khpg.org/index.php?id=1165917303
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- 2010-2013рр.: ТзОВ "Дизайн студія "Папуга" - заступник 
директора 
- 2013 р: ТзОВ "Лінодрук" – директор 
 
ГО: 
- Координатор «ОПОРА»  
- Адвокат героїв Небесної сотні 

7.  ГУЛА СЕРГІЙ 
ЄВГЕНОВИЧ 

 ПІДТВЕРДЖЕНИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ 
ДОСВІД 
 
2001-2004рр.: будівельник 
- 2005-2009рр.: навчання, "КРОК" 
- 2008р.: спеціаліст в Комісії з питань захисту сусп.моралі 
при Кабміні 
- 2009р.: стажування в США 
- 2009-2012рр.: юрисконсульт Всеукр. Християнської 
Асамблеї 
- 2011р. - по теп.час: юрисконсульт ТОВ "БЦА ГРУПО" 
ГО: 
2014р - засновник ГО "Ні хабарництву".  
http://nihabarnyctvu.org.ua/ 

 Член партії 
"Демократичний Альянс", 
вибори в Київраду за 
списком партії. 

-  

8.  ГУРА ЮРІЙ 
МИКОЛАЙОВИЧ 

Червень 1988 – вересень 1989 – служба у лавах Радянської 
Армії;  
1993-2015 рр. - на різних посадах у Державній податковій 
службі Дніпропетровської обл.   
Значний досвід роботи в організації контролю за доходами 
фізичних осіб, отриманих з різних джерел, аналізі та 
відпрацюванні декларацій про майновий стан і доходи 
громадян.  
Приймав участь у розробці пропозицій по удосконаленню 
діючого податкового законодавства 

-  -   ТРИВАЛА РОБОТА 
В 

ПРАВООХОРОННИХ 
СТРУКТУРАХ (22 

РОКИ) 
 
В 1993-2015 роках 
працював на різних 
посадах у Державній 
податковій службі 
Дніпропетровської області  
Загалом пропрацював у 
податковій 22 роки 

9.  ДОЛИНСЬКИЙ 
ОЛЕГ 
ГРИГОРОВИЧ 

 ДОСВІД ПОТРЕБУЄ ПЕРЕВІРКИ  
 
1998-1999рр.: судовий виконавець 
- 1999-2002рр.: старший держ.виконавець Замостянського 
ВДВС 
- 2003-2004рр.: юрист Вінницького аукціонного центру 
- 2004-2005рр.: начальник юрвідділу управління ЖКГ 
Вінницької ОДА 
- 2006-2007рр.: помічник-консультант НД 
ГО: 

 ПОТЕНЦІЙНИЙ 
СКАНДАЛ 
Був членом Соціалістичної 
партії України, партії 
"Справедливість", 
неоднозначні записи у блозі- 
http://www.livi.org.ua/2014/01
/dolinskiy-borotys-z-prychynoy/  
http://www.livi.org.ua/2009/10
/dolinskiy_uveren/  

Був членом 
Соціалістичної партії 
України, партії 
"Справедливість", 
пройшов до Вінницької 
міськради як представник 
"Батьківщини".  
 
Помічник: 
Іван Бондарчук (5 скл, 
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- 2002 рік- ВОМГО "незалежна спілка захисту 
конституційних прав і свобод громадян" – засновник 
- 2005 рік- ВОГО "Правозахист" – керівник 

СПУ)            
 

10.  ДУДА ОЛЕКСІЙ 
ГНАТОВИЧ 

 ВІДСУТНІЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ДОСВІД 
 
1986-1989 Ст. слідчий прокуратури м. Первомайськ 
Миколаївської обл. 
1989-1991 Заступник прокурора Очаківського р-ну 
1999-2005 Начальник Ковельского міського управління 
юстиції 
2006-2008 Вікладач Ковельского відділення МАУП 
09.2008-11.2008 юрист ТзОВ "Агрокультура Волинь" 
10.2013- третейский судья Ассоціації "Український правовий 
Альянс" (не знайдено підтвердження реальної діяльності) 

скандал при звільненні з 
посади  
http://www.volyn.com.ua/printv
er.php?rub=8&article=1&arch=3
17 

2010: член партії Єдиний 
Центр, брав участь в 
місц.виборах. 
  
2012 р - спостерігач  в 
Івана Смітюха (брат 
Григорія Смітюха, 
нардепа ПР 7-го 
скликання) 

- 

11.  ДУЛЬСЬКА 
НАТАЛІЯ 
ВАСИЛІВНА 

1997-1999 – юрисконсульт дослідного господарства 
«Яструбинівськ».  
1999-2000 – помічник прокурора Каховської міжрайонної 
прокуратури.  
2000-2001 – державний податковий інспектор Каховської 
об’єднаної податкової інспекції.  
2001-2002 – юрисконсультом виконавчої дирекції 
Каховського благодійного фонду «Крез». 
2002-2004 – помічник прокурора Комсомольського району 
м. Херсона.  
З лютого по червень 2004 – старший помічник прокурора 
Комсомольського району м. Херсона.  
2004-2006 – старший прокурор відділу захисту майнових, 
інших особистих прав і свобод громадян та інтересів 
держави прокуратури Херсонської обл.  
2006-2008 – помічник Дніпровського старшого прокурора м. 
Києва.  
2008-2010 – помічник Київського транспортного прокурора. 
2011-2012 – старший помічник Київського транспортного 
прокурора.  
2012-2015 – працювала в Генпрокуратурі України на посадах 
старшого прокурора відділів нагляду за додержанням 
Міністерством закордонних справ законодавства у сфері 
зовнішніх відносин України; правозахисної діяльності в 
екологічній сфері; захисту прав громадян та інтересів 
держави при застосуванні законів про адміністративні 
правовідносини. 
Посада станом на сьогодні – старший прокурор відділу 
Генпрокуратури України. 
 

- 
 

-  

 ТРИВАЛА РОБОТА 
В 

ПРАВООХОРОННИХ 
СТРУКТУРАХ (14 

РОКІВ) 
 
Чоловік – Дульський 
Вадим Юрійович, 
27.03.1978 р.н. З 1995р. 
працює в Службі Безпеки 
України.  
 

http://www.volyn.com.ua/printver.php?rub=8&article=1&arch=317
http://www.volyn.com.ua/printver.php?rub=8&article=1&arch=317
http://www.volyn.com.ua/printver.php?rub=8&article=1&arch=317
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12.  ЗАРУБА ДМИТРО 
ВАСИЛЬОВИЧ 

 ДОСВІД ПОТРЕБУЄ ПЕРЕВІРКИ 
 
"1996-1997?? Стажування у ВР по Программі ""Помічник 
Голови комітету ВР"" 
09.1997-05-1998 Помічник Голови спеціальної контрольної 
коміссії ВР 
1998-2002 Помічник-консультант нардепа 
1999-2002 Позаштатний консультант Комітета ВР з питань 
молодіжної політики, фізичної культури, спорту, туризму 
2002-2003 Помічник-консультант нардепа (Беспалов Олег 
Павлович)" 
"08.2004-09.2004 заступник начальнику соціального відділу 
АКБ Правекс-Банк"" 
2005-2009 Директор ТА ТОВ ""Хосстелінг-Україна" 
2010-2011 Заступник Голови Держслужби туризму та 
курортів 
2011-2012 Заступник директора ДП "Український 
інформаціонно-сервісний центр культури і туризма" 
"2012-10.2014 Генеральний директор Музею Пирогово 
10.2014-04.2015 Заступник Генерального директора Музею 
Пирогово" 
1993-1995 Прес-секретар Дніпропетровського відділення 
Молодого Руху України 
1995-1997 Голова Молодіжного Парламенту 
Дніпропетровська 
1995-1998 Заступник голови Комітету виборців України, 
голово Дніпропетровсько відділення 
1997-2000 Член Днепропетровскої обласної виборчої 
коміссії 
2005- Член Правління Дніпропетровського обласного 
відділення "Народний Контроль" (керівник  - мати 
Кучеренко Галина Василівна) 
2015- член ГО Люстраційна Антикорупційна рада 
Придніпровья (результатів не видно, а сам мешкає в Києві) 

 СКАНДАЛ 
 
З інтерв»ю його наступника в 
музеї Пірогово: «У Музеї 
національної архітектури та 
побуту взагалі керівництва не 
було. Після аудиту виявлено 
серйозні зловживання. 
Колишній директор Дмитро 
Заруба має повернути до 
бюджету близько 30 тисяч 
гривень — виявлено 
неефективне використання 
коштів на ремонти автомобілів, 
на бензин; замість того, щоб 
виділити гроші на реставрацію 
солом’яного покриття об’єктів 
народної архітектури, він 
спрямовував їх на якісь 
юридичні послуги. Але які 
юридичні послуги, коли у 
штаті музею кілька юристів?! 
Він найняв юридичну фірму, 
якій платив спочатку 99 тисяч 
гривень, а потім ще 30 тисяч 
гривень. Не оформлено 
торговельні об’єкти на 
території музею. Конфліктна 
ситуація почала підігріватися, 
коли нове керівництво почало 
виявляти нові порушення, в 
обох випадках матеріали 
передано у відповідні органи.» 
 
Сам він звільнявся зі 
скандалом, говорив про 
незаконність свого звільнення:  
http://politrada.com/news/gend
irektor-kievskogo-muzeya-
pirogovo-dmitriy-zaruba-
zayavlyaet-o-nezakonnom-
uvolnenii/  

1998-2014 Член партії "За 
красиву Україну" 
(Балашов) та 
"Демократи".  
 
Вибори 2014 р в депутати 
Київради від ВО 
«Демократи»:, № 29 
(перший номер Мочанов) 
 
Помічник депутатів:  
Беспалов Олег Павлович, 
4 скликання; 
Боднар-Петровська Ольга 
Борисівна, 6 скликання 
БЮТ; 
Розенко Павло 
Валерійович, 7 скликання 
Удар.  

-  

13.  ЗОНТОВ ОЛЕГ 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

 ДОСВІД ПОТРЕБУЄ ПЕРЕВІРКИ 
 
"1992-1994 редакция газеты ""Технополис"", завотделом 

дуже позитивна стаття на УП, 
місцеві активісти 
підтверджують об’єктивність 

07.2014-08-2014 Радник 
міністра КМУ (Остап 
Семерак, БЮТ) 

-  

http://politrada.com/news/gendirektor-kievskogo-muzeya-pirogovo-dmitriy-zaruba-zayavlyaet-o-nezakonnom-uvolnenii/
http://politrada.com/news/gendirektor-kievskogo-muzeya-pirogovo-dmitriy-zaruba-zayavlyaet-o-nezakonnom-uvolnenii/
http://politrada.com/news/gendirektor-kievskogo-muzeya-pirogovo-dmitriy-zaruba-zayavlyaet-o-nezakonnom-uvolnenii/
http://politrada.com/news/gendirektor-kievskogo-muzeya-pirogovo-dmitriy-zaruba-zayavlyaet-o-nezakonnom-uvolnenii/
http://politrada.com/news/gendirektor-kievskogo-muzeya-pirogovo-dmitriy-zaruba-zayavlyaet-o-nezakonnom-uvolnenii/
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(Краматорск) 
1995-2004 Центр сціальної реабілітації дітей-сиріт 
""Смарагдове місто"", вихователь, старший вихователь, 
практичний псіхолог (Святогірськ) 
2004-2014 ФОП, головний редактор та видавець 
""Славянские Ведомости"", рекламно-інформаційного 
щотижневика ""Газета объявлений"", засновник сайту 
slavinfo.dn.ua" 
07.2014-08-2014 Радник міністра КМУ (Остап Семерак, 
БЮТ) 
08.2014-10.2014 Солдат 92-ОМБ ЗСУ (в АТО не був, 
повернувся до Слов»янська) 
2010-2015 депутат Слов`янської міської Ради від ФЗ 
11.2014-11.2015 Секретар Слов`янської міської Ради, в.о. 
Голови 

позиції автора статті 
http://www.pravda.com.ua/artic
les/2016/02/1/7097446/  

2009-2013 Член ФЗ 
2014- Член БПП 
в 2012 г висувався від 
Батьківщини (як 
безпартійний), член ГО 
«Фронт змін» 
 
В 2014 був довіреною 
особою Порошенко на 
президентських виборах  
 
Брат був помічником 
Сергія Васютіна (ПР, 6 
скл.) 

14.  КАРМАЗИН 
РОМАН 
ВАСИЛЬОВИЧ 

  ДОСВІД ПОТРЕБУЄ ПЕРЕВІРКИ  
(ДЕРЖСЛУЖБА) 

 
1994-1995 – юрисконсульт ТОВ «Альба Україна». Займався 
питаннями юридичного супроводження поширення 
лікувальних препаратів та реєстрацією підприємств.  
1995-1996 – юрисконсульт ЗАТ «Українські ділові 
консультації». Займався підготовкою приватизації державних 
підприємств.  
1996-1998 – спеціаліст та консультант секретаріату Комітету з 
питань економічної політики та управління народним 
господарством Апарату ВРУ. 1998-2000 – головний науковий 
консультант відділу цивільно, господарського права та 
підприємництва науково-експертного управління Апарату 
ВРУ (160 експертних висновків до законопроектів).    
2002-2004 – головний консультант секретаріату Комітету з 
питань економічної політики та управління народним 
господарством Апарату ВРУ. 
1999-2003 – працював за сумісництвом на посаді наукового 
співробітника Інституту приватного права та 
підприємництва Академії правових наук України. 
2004-2009 – заступник начальника відділу правового 
забезпечення ринку банківських послуг та законодавчої 
ініціативи Юридичного департаменту Нацбанку України.  
З 2010 по цей час - Начальник відділу Юридичного 
департаменту Національного банку України.  
Під час роботи у Нацбанку читає лекції службовцям та 
студентам з питань проблематики банківської діяльності та 
стану і розвитку антикорупційного законодавства.  
З 1999 р. має 17 публікацій на тему удосконалення 

- 
 

- - 

http://www.pravda.com.ua/articles/2016/02/1/7097446/
http://www.pravda.com.ua/articles/2016/02/1/7097446/
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законодавства у боротьбі з корупцією. (перелік доданий до 
автобіографії). 

15.  КОРЕЦЬКИЙ 
АНДРІЙ 
ВІТАЛІЙОВИЧ 

1995р.: диспетчер приватного науково-виробничого 
підприємства "Слайд" 
- 2000-2001рр.: слюсар-ремонтник, ЗАТ "Вулкан-Правекс" 
- 2001-2003рр.: контролер-ревізор, контрольно-ревізійне 
управління у Київській обл. 
- 2003-2008рр.: старший ревізор,Державний департамент 
України з питань виконання покарань (Пенітенціарна 
служба) 
- 2008-2013рр: головний контролер-ревізор, Держслужба 
спеціального зв’язку та та захисту інформації України 
- з 2013р-по тепер: служба за контрактом в Держслужбі 
спеціального зв’язку та та захисту інформації України - 
помічник начальника Державного науково-дослідного 
інституту спецзв’язку та захисту інформації з правової 
роботи (майор) 

-    ТРИВАЛА РОБОТА 
В 

ПРАВООХОРОННИХ 
СТРУКТУРАХ 

 
Звання майора. З 2003 
року  
працюєв в системі 
пенітенціарних органів (5 
років). З 2013 року в 
Держслужбі спеціального 
зв’язку та та захисту 
інформації України 

16.  КОШЕЛЬ 
ОЛЕКСІЙ 
МИКОЛАЙОВИЧ 

 ДОСВІД ПОТРЕБУЄ ПЕРЕВІРКИ 
(ДЕРЖСЛУЖБОВЕЦЬ-ПОЛІТИК) 
 
1996-1998-прес-секретар ВГО "Комітет виборців України",   
1999-2005 - головний редактор газети "Точка зору" Комітету 
виборців України.  
2005-2006 - завідувач відділу моніторингу стратегічних 
проектів суспільних конфліктів та оцінки ризиків головної 
аналітичної служби Секретаріату Президента України.  
2006-2008 - аналітик ТОВ "Еволюшин Медіа",  
2008 - Голова з питань аналітики Фонду Регіональних 
ініціатив "ГАРТ",  
2008-2009р - заступник голови з питань аналітики керівника 
Департаменту з питань аналітики  Секретаріату політпартії 
"Єдиний центр".  
З 2014 - Гендиректор ВГО "Комітет виборців України" 

- Помічник: 
Ігор Кріль (6 скл., Наша 
Україна) 
Віктор Балога (7 скл., 
Єдиний центр) 
 
2008-2009р - заступник 
голови Секретаріату 
політпартії «Єдиний 
центр». 

-  

17.  КРИВЕНКО 
БОРИС 
ГРИГОРОВИЧ 
 
 
.  

1977-1996 Органи МВС в Сумській обл: міліціонер, 
дільничий, інспектор, слідчий, старший слідчий, експерт-
кріміналіст, заступник начальника експетно-
кріміналістичного відділу в Сумах 
06.1996-05.1999 завідуючий юридичного відділу ТОВ 
"Агротехінвест 
09.1999-01.2003 Старший інспектор, нач. Юрсектора 
Сумська митниця 
"08.2004-16.07.2014 ФОП (надання юридичних та 
інформаційних послуг) 
03.2012- право на заняття адвокатською діяльністю 

Прямих скандалів немає, але 
він займався ліквідацєю 
багатьох підприємств на 
Сумщині. Що потенційно дуже 
скандально. 

25.01.2011-22.11.2014 
Член партіїї "Політичне 
об`єднання "Рідна 
Вітчизна",  голова 
обласного осередка.  
Лідер партії - Іван 
Матієшин – власник 
російської "Нефтяной 
компании 
"Краноленинскнафтогаз", 
голова БФ "Украина - 

  ТРИВАЛА РОБОТА 
В 

ПРАВООХОРОННИХ 
СТРУКТУРАХ 

 
1977-1996 Органи МВС в 
Сумській обл: міліціонер, 
дільничий, інспектор, 
слідчий, старший слідчий, 
експерт-кріміналіст, 
заступник начальника 
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Є право на арбітражного керуючого 
Голова комісії з питань банкрутства при Сумському 
облуправлінні юстиции 

Святая Родина". 
 
 

експетно-
кріміналістичного відділу в 
Сумах 
09.1999-01.2003 Старший 
інспектор, нач. Юрсектора 
Сумська митниця 
19 лет в МВС, 3,5 года на 
митниці 

18.  КУДРИК 
КОСТЯНТИН 
ЯРОСЛАВОВИЧ 

 ДОСВІД ПОТРЕБУЄ ПЕРЕВІРКИ 
 
1990 – підготовче відділення юридичного факультету 
Львівського університету ім. Франка; 1996 – закінчив 
університет за спеціальністю «правознавство» 
1996-1996 – працював юрисконсультом у приватній фірмі 
«Ладога» і спільному підприємстві «Галка ЛТД».  
1997-1999 – дипломатичні посади аташе, третього та другого 
секретаря Договірно-правового управління Міністерства 
закордонних справ України 
1999-2004 – закордонне відрядження в посольстві України в 
США (Вашингтон) та Генеральному консульстві України в 
Сан-Франциско.  
2004-2005 – перший секретар четвертого територіального та 
договірно-правового управлінь міністерства закордонних 
справ України.  
2005-2007 – головний спеціаліст консорціуму 
«Індустріальна група» (мільярдер Віталій Гайдук) 
2007-2008 – заступник відділу, заступник керівника 
департаменту, заступник керівника Головної служби 
зовнішньої політики Секретаріату президента України.  
2008-2012 – закордонне відрядження на посаді генерального 
консула в м. Чикаго (США) 
2012 – 2014 – заступник начальника управління 
представництва інтересів держави в міжнародних та 
іноземних судах Міністерства юстиції України 
2014 –понині – заступник начальника управління 
міжнародного співробітництва Секретаріату Кабінету 
міністрів України. 

- - -  

19.  КУПРІЙ 
ВОЛОДИМИР 
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч 

 ДОСВІД ПОТРЕБУЄ ПЕРЕВІРКИ 
 
1997-1999 - головний спеціаліст управління у справах сім’ї та 
молоді Херсонської обласної державної адміністрації.  
1999-2000 – методист Палацу дітей та юнацтва м. Херсон. З 
2002р. працює як ФОП, надає консультативні, експертні  
послуги з питань управління менеджменту. 
2008-2011 – працював на різних посадах в Азовському 

- Кандидат у депутати 
Київської міської ради, 
партія "Демократи" 2014 р 
 

-  
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регіональному інституті Управління (м. Бердянськ), 2014-
2015 – доцент Пед. Університету ім. Драгоманова., доцент 
НАДУ при Президенті України 
- Член громадської ради при мін’юсті  

http://www.kbs.org.ua/index.php?get=132&id=6019 

- Координаційна рада з питань розвитку громадянського 

суспільства 

-  Виконавчий директор благодійного фонду «Творчий 

центр ТЦК», м. Київ  

- координатор Робочої групи «Демократія, права людини, 

належне врядування та стабільність» Форуму громадянського 

суспільства Східного партнерства; 

Член робочої групи із розробки закону про державну службу 

20.  ЛЕЩЕНКО 
МИКОЛА 
МИКОЛАЙОВИЧ 

 ВІДСУТНІСТЬ АНТИКОРУПЦІЙНОГО 
ДОСВІДУ  
 
Золотоміська міжрайонна прокуратура,  
ДП «Нафтогазбезпека», ДВС Черкаського районного управління 
юстиції, ДВС обласного управління юстиції, ПАТ «Хрещатик», 
ГУЮ Київської області 

- - - 

21.  ЛОСІХІН ОЛЕГ 
ОЛЕГОВИЧ 

 ДОСВІД ПОТРЕБУЄ ПЕРЕВІРКИ 
Липень 1997 - березень 2001 – служба в Збройних Силах 
України, змушений був звільнитися через подання скарги на 
командира про розкрадання майна. Січень 2005 - серпень 
2008 – органи юстиції та державна виконавча служба 
Житомирської обл.  
2007-2012 рр. - служба в резерві ЗСУ;  
2009-2010 – головний спеціаліст відділу з антикорупційних 
питань та внутрішньої безпеки Департаменту із запобігань і 
протидії корупції.  
Травень-жовтень 2010 - Опозиційних уряд у ВРУ, старший 
консультант.  
2012-2013 - заступник начальника юридичного департаменту 
МТСБУ.  
Вересень 2012 – лютий 2013 – старший викладач кафедри 
цивільно-правових дисциплін (на 0,5 ставки) Академії 
муніципального управління.  
З травня 2014 - ТОВ "Юридична компанія "Ніколас"  
В 2008 р. створив та очолив відділення Асоціації правників 
України у Житомирській обл., яке надавало громадянам 
безкоштовну правову допомогу 
З травня 2014 - радник Голови  правління ВГО «Фінансова 
грамота України» 

- 
 

Помічник: 
Роман Зварич (6 скл., 
Наша Україна)  
Андрій Пінчук (6,7 скл., 
Партія регіонів)  
В 2010 р. – депутат 
райради від ВО 
«Батьківщина» 
 
Керівник житомирської 
ініціативної групи руху 
«Український вибір» 
(Медведчук) 
 

-  

http://www.kbs.org.ua/index.php?get=132&id=6019
http://komsamovr.rada.gov.ua/komdbud/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=74878&cat_id=74875&ctime=1424419709318
http://komsamovr.rada.gov.ua/komdbud/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=74878&cat_id=74875&ctime=1424419709318
http://komsamovr.rada.gov.ua/komdbud/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=74878&cat_id=74875&ctime=1424419709318
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22.  МАРТИНЕНКО 
ЮРІЙ 
ВОЛОДИМИРОВ
ИЧ 

колишній працівник прокуратури м. Києва, з 2008 по 2010 
рік – заступник начальника Служби внутрішньої безпеки 
ГУБОЗ МВС України, підполковник міліції, заслужений 
юрист України (указ Президента України № 819/2006 від 
06.10.2006 р.),  адвокат Юрія Луценка  
 

Юрій Мартиненко  працював 
адвокатом Юрія Луценко.  
У ЗМІ публікують 
звинувачення проти його сина, 
які він називає замовними та 
пов’язаними з його 
професійною діяльністю. 
(http://www.segodnya.ua/ukrain
e/militsija-pytalac-prorvatcja-v-
kvartiru-advokata-lutsenko.html ) 

-   ТРИВАЛА РОБОТА 
В 
ПРАВООХОРОННИХ 
СТРУКТУРАХ 
 
колишній працівник 
прокуратури м. Києва, з 
2008 по 2010 рік – 
заступник начальника 
Служби внутрішньої 
безпеки ГУБОЗ МВС 
України, підполковник 
міліції 

23.  ПАРХОМЕНКО-
КУЦЕВІЛ 
ОКСАНА 
ІГОРІВНА 

 ДОСВІД ПОТРЕБУЄ ПЕРЕВІРКИ 
 
2001 була призначена на посаду провідного спеціаліста 
Міністерства праці та соціальної політики. Посада - 
начальник відділу нормативно-правової роботи.  
2009 - заступник проректора Національної академії 
національного управління при Президентові України.  
2014 - Головний науковий співробітник Інституту проблем 
державного управління та місцевого самоврядування. 
СПИСОК інститутів громадянського суспільства, яким 
відмовлено в участі в установчих зборах  
Міністерство Юстиції України:  
http://old.minjust.gov.ua/50827 
ГО ««Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного 
управління». Кандидатка – голова ГО. 
Відмова через невідповідність поданих документів.  
 
Веде свій блог на партійному сайті: 
 http://parms.org/blogs/parhomenko-kucevil-oksana   
Пише про держслужбовців, публічні кадри.  
 
«Маю понад 70 публікацій з проблематики формування 
державної кадрової політики в системі державної служби».  
 

- 2015 р. вибори до 
Київської міськради від 
Партії місцевого 
самоврядування.  

-  

24.  ПОЛІЩУК ОЛЕГ 
ВАСИЛЬОВИЧ 

 ПІДТВЕРДЖЕНИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ 
ДОСВІД  
 
1994-2001рр.: підприємницька діяльність: "Алдара" 
- 2001р-2002рр.: юрисконсульт ДП ЕНАК "Енергоатом" 
- 2003-2010рр.: ДП ЕНАК "Енергоатом" 
- 2010-2014рр.: ДП "Енергоатом"-заступник директора з 

-           Член політичної пари 
"Воля" з 2014 року (вказав 
про це в автобіографії) 

-  

http://www.segodnya.ua/ukraine/militsija-pytalac-prorvatcja-v-kvartiru-advokata-lutsenko.html
http://www.segodnya.ua/ukraine/militsija-pytalac-prorvatcja-v-kvartiru-advokata-lutsenko.html
http://www.segodnya.ua/ukraine/militsija-pytalac-prorvatcja-v-kvartiru-advokata-lutsenko.html
http://old.minjust.gov.ua/50827
http://parms.org/blogs/parhomenko-kucevil-oksana
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правового забезпечення 
- 2014 р: ДП ЕНАК "Енергоатом" - радник президента, 
директор центру запобіганню і протидії корупції 

25.  ПОЛУБІНСЬКИЙ 

ВІКТОР 

РОСТИСЛАВОВИЧ 

 ДОСВІД ПОТРЕБУЄ ПЕРЕВІРКИ 
 
1994-1997рр. - вчитель Пятикорівської неповної середньої 
школи, Волинська область,  
1998-2004рр. - Секретаріат Кабінету Міністрів                                                
2004р. - ВАТ "Укрнафта", прес-секретар голови правління, 
начальник прес-служби,                     
2004-2006рр. - зав.секретаріату, помічник голови правління 
"Укрнафта",                                              
2006-2012рр. - помічник голови правління "Укрнафта", 
2012-2014рр. -  директор департаменту організаційноїх 
роботи "Укрнафта,                                       
з 2014 року - завідувач секретаріату депутатської групи, 
 з 2014року - заступник директора ТОВ "КП Компанія 
Укрнафтпостач" 
У 1994 році закінчив Волинський державний університет 
імені Лесі Українки за спеціальністю «Історія», у 1998 році – 
Українську Академію державного управління при 
Президентові України за спеціальністю «Державне 
управління», у 2004 році – аспірантуру Національної Академії 
державного управління при Президентові України (кафедра 
політології), склав кандидатські іспити. 

 Помічник: 
Ігор Палиця (6 скл., Наша 
Україна, 7 скл., само 
висуванець) Саме з 
приходом Палиці в 
"Укрнафту", 
Полубінський і стає його 
помічником. 

-  

26.  ПОРХУН 
НАТАЛІЯ 
СТЕПАНІВНА 

 АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ДОСВІД ВІДСУТНІЙ 
 
1992-2008рр.: ТОВ "Алау", бухгалтер 
- 2008-2013рр.: Контрольно-ревізійне управління Вінницької 
обл., ревізор-контролер 
- 2013р.-по теп.час: ТОВ "Картошка", економіст 

- Підприємства, де працює 
кандидат, належать 
Андрєєв Андрій - член 
БПП: 
http://vk.com/andreyevan
driyandriyovich  
Інший власник – 
Заставнюк – помічник 
депутата БПП Роберта 
Горвата 

-  

27.  РАДЕЦЬКИЙ 
РУСЛАН 
СТАНІСЛАВОВИ
Ч 

 ДОСВІД ПОТРЕБУЄ ПЕРЕВІРКИ 
 
1998 - ? – помічник голови 
Пенсійного фонду України. 
2003 - ? – в Раді національної безпеки і оборони України, 
відділ аналізу економічної політики. 
 ?-? - Національна телекомпанія України, юрисконсульт ВАТ 
«Українська автомобільна корпорація» (належить Т. Васадзе). 
?-? – перший заступник прокурора Деснянського району м. 

Інтернет-ресурси називають 
кандидата людиною з 
оточення президента 
Порошенко (без наведення 
доказів).  
http://www.sled.net.ua/node/84
69 
-Інтернет-ресурс вказує, що 
кандидат, попри низький 
офіційний дохід, їздить на авто 

Помічник: 
Валерій Бондик (5 скл., 
Партія регіонів) 
Віктор Чумак (7 скл., 
УДАР) 
 

У 2015му – перший 
заступник прокурора 
Деснянського району м. 
Києва 

http://vk.com/andreyevandriyandriyovich
http://vk.com/andreyevandriyandriyovich
http://www.sled.net.ua/node/8469
http://www.sled.net.ua/node/8469
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Києва. 
Експерт громадської експертної ради при Комітеті Верховної 
Ради України з питань боротьби з організованою 
злочинністю і корупцією. 
Співзасновник ГО допомоги соціально-незахищеним 
громадянам «Солідарність». 
Член Житомирської філії Української Гельсінської Спілки. 
5 років очолював громадський рух «Закон і Справедливість» 
 
+Адвокат активістів Майдану та постраждалої у Врадіївській 
справі. 
+Автор публікацій у ЗМІ (юридичні роз’яснення, Врадіївська 
справа) 
http://www.pravda.com.ua/rus/authors/4d773cddda272/ 
 
-Нині є співзасновником і адвокатом Адв.об’єдн. «Інтел-
Правіс» (37035112), що не відображено в декларації та 
автобіографії http://intel-pravis.at.ua/index/0-2 
 

вартістю $500 тис. (однак в 
публікації не наведено жодних 
доказів) 
http://eveningkiev.com/ru/galle
ry/24350 
«Самый "нищий" — первый 
замглавы прокурора 
Деснянского района Киева 
Руслан Радецкий. Его доход за 
год — 58 тысяч гривен. Как 
отмечает издание, получается, 
что зарпалат чиновника даже 
ниже, чем у среднего 
столичного работяги. При 
этом Радецкий ездит на авто за 
500 тысяч долларов.» 
 
-Зауваження до передвиборчої 
агітації кандидата (не вказано 
замовника, тираж та відп.осіб, 
використання «Врадіївської 
справи» в політ.піарі) 
https://news.pn/ru/politics/931
23 

28.  РЯБОШАПКА 
РУСЛАН 
ГЕОРГІЙОВИЧ 

 ПІДТВЕРДЖЕНИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ 
ДОСВІД  
 
З 1998 до 2010 рр.. працював головним консультантом 
заступника начальника управління законодавства про 
правосуддя, охорону правопорядку та оборону; заступником 
директора Департаменту законодавства про правосуддя, 
кримінального і процесуального права та про 
адміністративну відповідальність Міністерства юстиції 
України; заступником начальника відділу Державного 
департаменту України з питань виконання покарань.  
2010-2011 директор Бюро з питань антикорупційної 
політики Секретаріату Кабінету Міністрів України.  
2013-2014 - керівник Департаменту аналізу антикорупційної 
політики у неурядовій організації «Transparency International 
Україна».  
З 2014 р. по теперішній час - антикорупційні проекти 
програми розвитку ООН та ОЕСР. 

Звинувачення з боку Тетяни 
Чорновол 

 -  

29.  САПРИКІН 
ОЛЕКСАНДР 
МИКОЛАЙОВИЧ 

 ДОСВІД ПОТРЕБУЄ ПЕРЕВІРКИ  
 
1993-1996р, помічник-консультант нардепа від Печерського 

 ПОТЕНЦІЙНИЙ 
СКАНДАЛ  
 

Помічник: 
Станіслав Сташевський (5 
скл., Наша Україна) 

-  

http://www.pravda.com.ua/rus/authors/4d773cddda272/
http://intel-pravis.at.ua/index/0-2
http://eveningkiev.com/ru/gallery/24350
http://eveningkiev.com/ru/gallery/24350
https://news.pn/ru/politics/93123
https://news.pn/ru/politics/93123
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виборчого округу Коваленка.  
Директор ТОВ «Печерська автомобільна компанія» 1997-
2004, помічник голови ВАТ "ДІПРОЗВ'ЯЗОК", Виконавчий 
комітет Печерської районки у м. Київ організації партії 
"Народний Союз", "Наша Україна"  
2005-2007, Помічник першого віце-президента АТ ХК 
Київміськбуд 2007-2010.  
З 2011 по теперішній час директор територіального 
відділення всеукраїнської громадської організації «Асоціація 
латників податків України» в м. Києві. 
Олександр Саприкін Голова Громадської ради  при 
Головному управлінні Міндоходів у м. Києві 

Репутаційні ризики  
сконцентровані у посаді в 
Київміськбуді (незаконні 
забудови, корупційні 
землевідводи), та в Асоціації 
платників податків за часів 
Клименка. Однак у публічній 
площині чисто. 

Олександр Мороз (4 скл., 
СПУ) 
 

30.  СЕНЧАК ІГОР 

ІВАНОВИЧ 

 ДОСВІД ПОТРЕБУЄ ПЕРЕВІРКИ 
 
2002рік - закінчив "Острозьку академію", спеціаліст 
"правознавство"                                        
2003рік - ступінь магістра права.            
З 2002 року працює викладачем у "Острозькій академії".                                
З 2014 року - завідувач кафедри муніципального права та 
адміністративно-правових дисциплін, доцент.                                       
З 2014 року - Заступник директора Навчально-наукового 
інституту права "Острозької академії"                    
2008 рік - стажування у Варшаві, польща - захистив наукову 
роботу на тему "Діяльність юридичних клінік у Польщі та 
Україні"                                           
2011-2012 - стажування на базі Відділу права та адміністрації 
Університету ім. адама міцкевича, Познань, Польща                                         
співзасновниг Острозької районної ГО "Центр 
демократичного лідерства" 

 був членом "Фронту 
змін", до моменту 
розформування політсили 
(вказав в автобіографії) 

-  

31.  СЕРГІЄНКО 
ЮРІЙ 
ВІКТОРОВИЧ 

Листопад 1986 – грудень 1988 – служба в армії.  
Березень-серпень 1989 – лаборант Київського науково-
дослідного інституту судових експертиз;  
1994-2008 – юристконсульт на Українській Міжбанківській 
Валютній Біржі;  
2008 – заступник директора ТОВ «Міжнародне бюро 
адвокатів»;  
2008-2010 – головний спеціаліст у Секретаріаті Кабінету 
Міністрів;  
2010-2011 – начальник юридичного відділу ПАТ 
«Мостобуд»;  
з жовтні 2015 - радник з юридичних питань ПАТ «Інтеграл-
банк»   
 
 

 ПОТЕНЦІЙНИЙ 
СКАНДАЛ  
 
Працював в структурі 
Мостобуд (Володимир 
Продівус, корупційні скандали, 
тендери). Потрібно зрозуміти, 
кого він консультує в 
збанкрутілому Інтеграл-банку – 
колишніх власників (погано), 
тимчасову адміністрацію НБУ 
(добре). 

Помічник: 
Василь Грицак (6 скл., 
Партія регіонів).  

-  

http://kyiv.sfs.gov.ua/dfs-u-regioni/gromadska-rada/arhiv/personalniy-sklad/
http://kyiv.sfs.gov.ua/dfs-u-regioni/gromadska-rada/arhiv/personalniy-sklad/
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32.  СІВЕРС РОБЕРТ 
ВАЛЕРІЙОВИЧ 

 ПІДТВЕРДЖЕНИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ 
ДОСВІД 
 
2001-2004рр.: Міністерство Юстиції - спеціаліст 
Департаменту законодавства, правосуддя, правоохоронної 
діяльності та боротьби зі злочинністю 
- 2004р.: Міністерство фінансів- головний юрист, очолював 
перевірку ДП"Поліграфкомбінат Україна" 
- 2004-2014рр.: Міністерство юстиції  
- 2015р. – тепер: Директор департаменту антикорупційного 
законодавства з питань юстиції та безпеки   
 
з 2008року - експерт від України Конвенції ООН проти 
корупції 
з 2003року - член делегації України у ГРЕКО 
 
член  Експертної комісії з підготовки проектів міжнародних 
договорів України про правові відносини та правову 
допомогу у цивільних, кримінальних справах від 2010 року: 
http://www.president.gov.ua/documents/5942015-19514   

- - -  

33.  СІРЯКОВ 
ОЛЕКСАНДР 
ІВАНОВИЧ 

1997-2016 – в органах прокуратури: 
1) Прокуратура Київської області: помічник прокурорів, 
старший прокурор відділу нагляду за додержанням законів; 2) 
Прокуратура м. Києва: прокурор відділу нагляду за 
виконанням законів спецпідрозділами, прокурор та старший 
прокурор відділу нагляду за додержанням конституційних 
прав і свобод, старший прокурор відділу нагляду за 
додержанням законів про адмінпорушення, заступник нач-ка 
віжжілу захисту майнових, інших особистих прав і свобод 
громадян та інтересів держави; 3) Генеральна прокуратура 
України: прокурор та старший прокурор відділу нагляду за 
додержанням законів про адмінправопорушення, заступник 
начальника відділу Головного управління захисту прав і 
свобод громадян та інтересів держави, протидії корупції та 
злочинності у сфері транспорту та ін.посади, з квітня 2015-го 
– прокурор відділу досудового врегулювання спорів 
управління предст-ва інтересів громадян та держави в суді 

- -   ТРИВАЛА РОБОТА 
В 

ПРАВООХОРОННИХ 
СТРУКТУРАХ (18 

РОКІВ) 

34.  СОЛОДУН ОЛЕГ 
ВІКТОРОВИЧ 

 ДОСВІД ПОТРЕБУЄ ПЕРЕВІРКИ 
 
листопад 1985-квітень 1995 – лінійний відділ внутрішніх 
справ м. Слов’янськ;  
квітень 1995-вересень 1999 – Управління по боротьбі з 
організованою злочинністю УМВС України в донецькій 
обл.;  
2004 – голова територіальної виборчої комісії в третьому турі 

Неоднозначна репутація 
Про махінації, до яких вдалися 
в 2002 році, щоб він не став 
депутатом 
http://www.radiosvoboda.org/c
ontent/article/886411.html  
прославився завдяки гучним 
викриттям зав’язків 

Помічник:  
Валентини Семенюк 
(2002-2005, СПУ) 
В 2004 – голова дільниці 
від Ющенка. Спочатку 
подавався від Мороза 
(СПУ). 
В 2006 балотувався на 

 

http://www.radiosvoboda.org/content/article/886411.html
http://www.radiosvoboda.org/content/article/886411.html
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від кандидата в президенти Ющенка В.А;  
листопад 2005-травень 2010 – служба в ОВС, начальник 
Краматорського міського відділу УМВС, заступник 
начальника управління по боротьбі з незаконним обігом 
наркотиків, заступник начальника відділу внутрішньої 
безпеки МВС   СОЛОДУН ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ 

прокурорсько-міліцейської 
верхівки із криміналом. У тому 
числі фігурувало ім’я Пшонки 
http://www.ostro.org/general/p
olitics/articles/56/ 
Був героєм резонансних 
журналістських розслідувань. Із 
МВС його за це звільнили. У 
2004 поновився завдяки 
Михайлу Клюєву   
http://refdb.ru/look/2435579-
p48.html  
Є протилежна думка – що він 
просто хотів поквитатися за 
щось із своїм начальником 
http://romanbook.ru/book/638
6365/?page=12  
http://www.litmir.co/br/?b=201
685&p=16 

 

посаду Краматорського 
міського голови від блоку 
партій Рух і Собор. 

35.  СТЕПАНОВ 
ВАЛЕРІЙ 
АНАТОЛІЙОВИЧ 

 ДОСВІД ПОТРЕБУЄ ПЕРЕВІРКИ  
(ДЕРЖСЛУЖБА, МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ) 
 
1980-1982 – економіст, старший економіст фінансово-
валютного відділу Чорноморського морського пароплавства. 
У квітні 1982р. – переведений на роботу в Одеський 
облвиконком.  
З лютого-жовтень 1991р. – директор міжнародного центру 
наукової, культурної та комерційної діяльності «Торговий дім 
Одеса» при Одеському міськвиконкомі.  
Жовтень 1991-листопад 1994 – заступник директора малого 
підприємства «Погляд». 
1994-1998 – секретар, радник Посольства України у ФРН. 
1998-2002 -в. о. завідувача, завідувач відділу країн Південно-
Західної Європи Другого територіального управління МЗС 
України. Лютий 2002 – 2008 – Генеральний консул України 
в Мюнхені.  
З березня по листопад 2008 р. працював радником 
Секретаріату Президента України.  
2008-2009 – головний консультант Головної служби 
зовнішньої політики, керівником департаменту 
багатостороннього співробітництва Секретаріату Президента 
України.  
2009-2010 - заступник керівника Головної служби з питань 
співробітництва, керівником департаменту 

- - -  

http://www.ostro.org/general/politics/articles/56/
http://www.ostro.org/general/politics/articles/56/
http://refdb.ru/look/2435579-p48.html
http://refdb.ru/look/2435579-p48.html
http://romanbook.ru/book/6386365/?page=12
http://romanbook.ru/book/6386365/?page=12
http://www.litmir.co/br/?b=201685&p=16
http://www.litmir.co/br/?b=201685&p=16
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багатостороннього та міжнародного економічного 
співробітництва Секретаріату Президента України.  
2010-2011 -  заступник керівника Головного управління 
міжнародних відносин, керівник управління міжнародних 
організацій Адміністрації Президента України.  
З січня 2012р. – Надзвичайний і повноважний посол 
України в Королівстві Швеція. 
У жовтні 2014р. – прийняв рішення припинити 
дипломатичну службу. 
З лютого 2015 р. – працює радником ДП «НАК Нафтогаз 
України».  
2007 р. присвоєний дипломатичний ранг Надзвичайного і 
Повноважного посланника першого рангу (Указ 
Президента).  
2008 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата історичних наук.   

36.  ТИЩЕНКО 
ЮЛІЯ 
АНАТОЛІЇВНА 

 ДОСВІД ПОТРЕБУЄ ПЕРЕВІРКИ 
 
1996-1999 - Інститут філософії НАН України, аспірант;  
1999-2001 - Пресове Агентство новин, консультант;  
2001-2002, 2004-2006 - Український незалежний цент 
політичних досліджень, аналітик;  
2002-2004 - Адміністрація Президента України, головний 
консультант управління стратегічних ініціатив;  
2006-2007 - Апарат РНБО України, головний консультант;  
2007-2010 - Національний інститут стратегічних досліджень, 
завідувач відділу соціокультурних та етнонаціональних 
досліджень;  
2010-2015 – аналітик-координатор УНЦПД 
Член коаліції з протидії дискримінації 
Член правління на громадських засадах Представництва 
українських аналітичних центрів в Брюсселі 
Засновник ГО «Інтеграція та розвиток» 
Член Ради з питань національної єдності при Президентові 
України 

-  Помічник: 
Рефат Чубаров (8 скл., 
БПП). 

-  

37.  ХАВРОНЮК 
МИКОЛА 
ІВАНОВИЧ 

 ПІДТВЕРДЖЕНИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ 
ДОСВІД 
 
1983-1986рр.: військова прокуратура Житомира 
- 1986-1991рр.: військова прокуратура Улан-Уде 
- 1991-1993рр.: військова прокуратура Києва 
- 1993-1999рр.: військова служба в Національній академії 
СБУ – викладач 
- 1999р.: звільнений в запас за власним бажання-полковник 
запасу СБУ 

- -  
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- 1999-2006рр.: завідуючий відділом з питань нацбезпеки (…) 
Головного науково-експертного управління апарату ВРУ 
- 2006-2012рр.: ВСУ-начальник управління законодавчого 
забезпечення, заступник керівника апарату, начальником 
правового управління ВСУ 
 
з 2012 року - КНУ ім Шевченка, професор     
з 2015 року - (за сумісництвом) Києво-Могилянська академія 
Співавтор понад 20 проектів законів України з питань 
кримінального, кримінально-процесуального, 
адміністративного і конституційного права                                                             
Член ГО "Українське юридичне співтовариство": 
http://justice.org.ua/chleni/khavronyuk-mikola-ivanovich 
 
Член Національної ради з питань антикорупційної політики:  
http://www.president.gov.ua/documents/5632015-19452    
Особистий блог Хавронюка: 
http://www.zakonoproekt.org.ua/khavronjuk.aspx 

38.  ХОДЬКО ВАДИМ 
МИКОЛАЙОВИЧ 

 ДОСВІД ПОТРЕБУЄ ПЕРЕВІРКИ 
 
травень 2000 – квітень – юрист у ТОВ «Царекостянтинівська 
МТС»;  
квітень 2005 – серпень 2008 – Куйбишевська МДПІ 
Запорізької обл., державний податковий інспектор, завідувач 
юридичного сектору;  
2009 – стажування в Секретаріаті Президента України (під 
час навчання в Дніпропетровському регіональному інституті 
Національної академії державного управління);  
квітень 2010 – квітень 2011 – Запорізьке обласне 
територіальне відділення Антимонопольного комітету 
України, головний спеціаліст-юристконсульт;  
квітень 2011 – теперішній час – ВАТ «Запоріжжя обленерго», 
заступник, начальник та керівник групи відділу юридичного 
забезпечення Запорізьких міських електричних мереж.  
В 2013 пройшов спеціальну підготовку у Національній школі 
суддів на посаду судді.  
У 2015 році переміг у відкритому конкурсі на посаду судді 
Куйбишевського р-ну Запорізької обл. 

 ПОТЕНЦІЙНИЙ 
СКАНДАЛ  
Всі скандали зав’язані на місце 
роботи (Суркіси).  
 
Сьогоднішня новина (далі 
цитата): «НКРЭКУ просит 
ФГИ сменить руководство 
"Запорижжяоблэнерго" из-за 
нанесения убытков компании и 
государству»  
 
Афера"Запоріжжяобленерго" 
Суркіса: НАБУ оскаржило 
договори на 346 млн. 

 квітень 2005 – серпень 
2008 – Куйбишевська 
МДПІ Запорізької обл., 
державний податковий 
інспектор, завідувач 
юридичного сектору. 
Нібито звільнився за 
власним бажанням. 
Загалом пропрацював 
трохи більше 3 років 

39.  ШТУРХЕЦЬКИЙ 
СЕРГІЙ 
ВОЛОДИМИРОВ
ИЧ 

 ВІДСУТНІСТЬ АНТИКОРУПЦІЙНОГО 
ДОСВІДУ 
 
Державний службовець 7 рангу, стаж держслужби: 4 роки і 2 
місяці. 
1995-1998 – лаборант, інженер науково-дослідного сектору 
УДАВГ. 

- 
 

З 2014 член партії Блоку 
Петра Порошенка 
"Солідарність".  
 
Помічник: 
Тарас Стецьків (6 скл, 
Наша Україна). 

-  

http://justice.org.ua/chleni/khavronyuk-mikola-ivanovich
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1998-2000- УДАВГ аспірант. 
2002- директор, викладач іхтіолого-рибного технікуму. 
2002-2007 - ПП «Рівне вечірнє», кореспондент, заступник 
головного редактора. 2007-2012 - ВРУ, помічник-
консультант нардепа (якого не вказав) 
2012-2015 - Академія муніципального управління, докторант.  
науковий співробітник "Острозької академії" (із 02.2015) 

40.  ЯСКЕВИЧ 
АНДРІЙ 
ЙОСИПОВИЧ 

 ВІДСУТНІЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ДОСВІД 
 
2002 р. - головний спеціаліст відділу інформаційно-
комп’ютерного забезпечення Голосіївської 
райдержадміністрація;  
2004-2006 - Національна академія державного управління, 
головний спеціаліст прийому, розподілу слухачів і зв'язків з 
випускниками;  
2008-2010 - головний спеціаліст відділу місцевого 
самоврядування та регіонального розвитку Інституту 
проблем державного управління та місцевого 
самоврядування НАДУ;  
2010-2013 - завідувач сектору відділу європейсько інтеграції 
України та адаптації до зарубіжного досвіду ІПДУМС НАДУ 
З 2009 - відповідальний секретар наукового журналу 
"Аналітика і влада" 
Член робочої групи з розробки урядової політики у сфері 
розвитку електронного урядування при Віце-прем‘єр 
міністрові України  

 Помічник: 
Орест Мельников (1998 
р., Партія зелених) 
  
Дружина – в 98 р. член 
«Партії Зелених».  

-  


