
 

 

Додаток 1 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 8 березня 2019 року № 512 

 

ЧЕРГОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  
31 березня 2019 року  

КОНТРОЛЬНИЙ ТАЛОН 
 

Територіальний виборчий округ № ____                                      Виборча дільниця № ______  
 

Номер, за яким виборця  

внесено до списку виборців 

на виборчій дільниці 

Підпис виборця, який отримує 

виборчий бюлетень 

Прізвище, ініціали члена дільничної 

виборчої комісії, який видає 

виборчий бюлетень  

Підпис члена дільничної 

виборчої комісії, який видає 

виборчий бюлетень 

    
 (лінія відриву) 

 

ЧЕРГОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  
31 березня 2019 року  

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

Територіальний виборчий округ № ____          Виборча дільниця № ______ 
МП 

 

 

! 

Зробіть  позначку  "плюс"  (+)  або  іншу  в  квадраті  напроти  прізвища  
лише одного кандидата  на  пост  Президента  України,  за  якого  Ви  голосуєте 

 

 

 
 

БАЛАШОВ 
Геннадій 

Вікторович 

1961 року народження, проживає в місті Києві, фізична особа – підприємець, член 
Політичної Партії "5.10", суб’єкт висування – Політична Партія "5.10" 

 

 
 

БЕЗСМЕРТНИЙ 
Роман 

Петрович 

1965 року народження, проживає в місті Києві, доцент кафедри міжнародних 
відносин, Київський національний університет культури і мистецтв, безпартійний, 
cамовисування 

 

 
 

БОГОМОЛЕЦЬ 
Ольга 

Вадимівна 

1966 року народження, проживає в місті Києві, народний депутат України, голова 
Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, безпартійнa, 
cамовисування 

 

 
 

БОГОСЛОВСЬКА 
Інна 

Германівна 

1960 року народження, проживає в місті Харкові, директор, Всеукраїнська 
громадська організація "Віче України", безпартійнa, cамовисування 



 

 

 

 
 

БОЙКО 
Юрій 

Анатолійович 

1958 року народження, проживає в місті Рубіжне Луганської області, народний 
депутат України, член Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК", cамовисування 

 

 
 

БОНДАР 
Віктор 

Васильович 

1975 року народження, проживає в смт Гостомель міста Ірпінь Київської області, 
народний депутат України, член Партії "Відродження", суб’єкт висування – Партія 
"Відродження" 

 

 
 

ВАЩЕНКО 
Олександр 

Михайлович 

1962 року народження, проживає в місті Києві, Голова Правління, Громадська 
організація "Влада народу", безпартійний, cамовисування 

 

 
 

ВІЛКУЛ 
Олександр 
Юрійович 

1974 року народження, проживає в місті Дніпрі, народний депутат України, 
заступник Голови депутатської фракції Політичної партії "Опозиційний блок" у 
Верховній Раді України восьмого скликання, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
"ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК – ПАРТІЯ МИРУ ТА РОЗВИТКУ", суб’єкт висування – 
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК – ПАРТІЯ МИРУ ТА РОЗВИТКУ" 

 

 
 

ГАБЕР 
Микола 

Олександрович 

1960 року народження, проживає в місті Києві, Голова Патріотичної партії України 
(ППУ), член Патріотичної партії України (ППУ), cамовисування 

 

 
 

ГРИЦЕНКО 
Анатолій 

Степанович 

1957 року народження, проживає в місті Києві, доцент кафедри політології, 
Національний університет "Києво-Могилянська академія", член Політичної партії 
"Громадянська позиція", суб’єкт висування – Політична партія "Громадянська 
позиція" 

 

 
 

ДАНИЛЮК 
Олександр 

Володимирович 

1981 року народження, проживає в місті Києві, керівник, Громадська організація 
"ЦЕНТР ОБОРОННИХ РЕФОРМ", член Політичної партії "Громадянський рух 
"Спільна Справа", cамовисування 

 

 
 

ДЕРЕВ’ЯНКО 
Юрій 

Богданович 

1973 року народження, проживає в місті Києві, народний депутат України, голова 
підкомітету з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері 
запобігання і протидії корупції органами державної влади та місцевого 
самоврядування Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії 
корупції, член Політичної партії "Воля", суб’єкт висування – Політична партія 
"Воля" 



 

 

 

 
 

ЖУРАВЛЬОВ 
Василь 

Миколайович 

1970 року народження, проживає в смт Старий Крим міста Маріуполь Донецької 
області, Голова, ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ 
М. МАРІУПОЛЯ", член Політичної партії "СТАБІЛЬНІСТЬ", суб’єкт висування – 
Політична партія "СТАБІЛЬНІСТЬ" 

 

 
 

ЗЕЛЕНСЬКИЙ 
Володимир 

Олександрович 

1978 року народження, проживає в місті Києві, художній керівник, ТОВ "Квартал 95", 
безпартійний, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 

 

 
 

КАПЛІН 
Сергій 

Миколайович 

1979 року народження, проживає в селі Опришки Глобинського району 
Полтавської області, народний депутат України, безпартійний, суб’єкт 
висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ" 

 

 
 

КАРМАЗІН 
Юрій 

Анатолійович 

1957 року народження, проживає в місті Києві, Президент, Громадська організація 
"ІНСТИТУТ ПРАВА І СУСПІЛЬСТВА", член Партії захисників Вітчизни, 
cамовисування 

 

 
 

КИВА 
Ілля 

Володимирович 

1977 року народження, проживає в місті Києві, Голова, Всеукраїнська професійна 
спілка Міністерства внутрішніх справ України, член Соціалістичної партії України, 
суб’єкт висування – Соціалістична партія України 

 

 
 

КОРНАЦЬКИЙ 
Аркадій 

Олексійович 

1953 року народження, проживає в селі Чаусове Друге Первомайського району 
Миколаївської області, народний депутат України, безпартійний, cамовисування 

 

 
 

КОШУЛИНСЬКИЙ 
Руслан 

Володимирович 

1969 року народження, проживає в місті Львові, Голова Секретаріату, політична 
партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода", член політичної партії Всеукраїнське 
об’єднання "Свобода", суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське 
об’єднання "Свобода" 

 

 
 

КРИВЕНКО 
Віктор 

Миколайович 

1982 року народження, проживає в смт Курилівка Петриківського району 
Дніпропетровської області, народний депутат України, заступник голови Комітету 
Верховної Ради України з питань бюджету, член Політичної партії "Народний Рух 
України", суб’єкт висування – Політична партія "Народний Рух України" 



 

 

 

 
 

КУПРІЙ 
Віталій 

Миколайович 

1973 року народження, проживає в місті Києві, народний депутат України, 
заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого 
забезпечення правоохоронної діяльності, безпартійний, cамовисування 

 

 
 

ЛИТВИНЕНКО 
Юлія 

Леонідівна 

1976 року народження, проживає в місті Києві, тимчасово не працює, безпартійнa, 
cамовисування 

 

 
 

ЛЯШКО 
Олег 

Валерійович 

1972 року народження, проживає в місті Києві, народний депутат України, Голова 
депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка, член Комітету Верховної 
Ради України з питань податкової та митної політики, член Політичної партії 
"Радикальна партія Олега Ляшка", суб’єкт висування – Політична партія 
"Радикальна партія Олега Ляшка" 

 

 
 

МОРОЗ 
Олександр 

Олександрович 

1944 року народження, проживає в місті Києві, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ "СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ ОЛЕКСАНДРА МОРОЗА", суб’єкт висування – 
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ ОЛЕКСАНДРА МОРОЗА" 

 

 
 

НАЛИВАЙЧЕНКО 
Валентин 

Олександрович 

1966 року народження, проживає в місті Києві, Голова ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
"ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ ВАЛЕНТИНА НАЛИВАЙЧЕНКА 
"СПРАВЕДЛИВІСТЬ", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ 
РУХ ВАЛЕНТИНА НАЛИВАЙЧЕНКА "СПРАВЕДЛИВІСТЬ", суб’єкт висування – 
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ ВАЛЕНТИНА 
НАЛИВАЙЧЕНКА "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" 

 

 
 

НАСІРОВ 
Роман 

Михайлович 

1979 року народження, проживає в місті Києві, президент, громадська організація 
"Федерація Дзюдо України", безпартійний, cамовисування 

 

 
 

НОВАК 
Андрій 

Яремович 

1973 року народження, проживає в місті Коломия Івано-Франківської області, 
тимчасово не працює, член Політичної партії "ПАТРІОТ", суб’єкт висування – 
Політична партія "ПАТРІОТ" 

 

 
 

НОСЕНКО 
Сергій 

Михайлович 

1969 року народження, проживає в місті Києві, Старший керуючий директор, ТОВ 
"Інтернешнл Інвестмент Партнерс Україна", безпартійний, cамовисування 



 

 

 

 
 

ПЕТРОВ 
Володимир 

Володимирович 

1977 року народження, проживає в місті Києві, продюсер, ТОВ "ЛЮМПЕН 
ПРОДАКШН", безпартійний, cамовисування 

 

 
 

ПОРОШЕНКО 
Петро 

Олексійович 

1965 року народження, проживає в місті Києві, Президент України, безпартійний, 
cамовисування 

 

 
 

РИГОВАНОВ 
Руслан 

Олександрович 

1974 року народження, проживає в місті Горлівка Донецької області, виконуючий 
обов’язки начальника, державне підприємство "Севастопольський морський 
рибний порт", безпартійний, cамовисування 

 

 
 

СКОЦИК 
Віталій 

Євстафійович 

1972 року народження, проживає в місті Києві, Голова, ГРОМАДСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ "АГРАРНА ПЛАТФОРМА ВІТАЛІЯ СКОЦИКА", безпартійний, 
cамовисування 

 

 
 

СМЕШКО 
Ігор 

Петрович 

1955 року народження, проживає в місті Києві, професор кафедри міжнародних 
медіакомунікацій та комунікативних технологій, Інститут міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член Політичної 
партії "Сила і Честь", cамовисування 

 

 
 

СОЛОВЙОВ 
Олександр 

Миколайович 

1973 року народження, проживає в місті Києві, заступник директора, 
ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ФЕБ", член Політичної партії "РОЗУМНА СИЛА", 
суб’єкт висування – Політична партія "РОЗУМНА СИЛА" 

 

 
 

ТАРУТА 
Сергій 

Олексійович 

1955 року народження, проживає в місті Маріуполь Донецької області, народний 
депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОСНОВА", суб’єкт висування – 
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОСНОВА" 

 

 
 

ТИМОШЕНКО 
Юлія 

Володимирівна 

1960 року народження, проживає в смт Козин Обухівського району Київської 
області, народний депутат України, Голова депутатської фракції політичної партії 
"Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" у Верховній Раді України, член Комітету 
Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і 
міжнаціональних відносин, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання 
"Батьківщина", суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання 
"Батьківщина" 



 

 

 

 
 

ТИМОШЕНКО 
Юрій 

Володимирович 

1961 року народження, проживає в місті Коломия Івано-Франківської області, 
народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань 
запобігання і протидії корупції, безпартійний, cамовисування 

 

 
 

ШЕВЧЕНКО 
Ігор 

Анатолійович 

1971 року народження, проживає в місті Києві, президент, Благодійна організація 
"Успішна Україна", безпартійний, cамовисування 

 

 
 

ШЕВЧЕНКО 
Олександр 
Леонідович 

1971 року народження, проживає в селі Поляниця міста Яремче Івано-
Франківської області, народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
"УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП", суб’єкт висування – 
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" 

 

 

     Секретар  

Центральної виборчої комісії                                                                            Н. БЕРНАЦЬКА 



 

 

Додаток 2 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 8 березня 2019 року № 512 

  

ЧЕРГОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  
31 березня 2019 року  

КОНТРОЛЬНИЙ ТАЛОН 
 

Закордонний виборчий округ                                                   Виборча дільниця № ______  
 

Номер, за яким виборця  

внесено до списку виборців 

на виборчій дільниці 

Підпис виборця, який отримує 

виборчий бюлетень 

Прізвище, ініціали члена дільничної 

виборчої комісії, який видає 

виборчий бюлетень  

Підпис члена дільничної 

виборчої комісії, який видає 

виборчий бюлетень 

    
 (лінія відриву) 

 

ЧЕРГОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  
31 березня 2019 року  

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

Закордонний виборчий округ          Виборча дільниця № ______ 
МП 

 

 

! 

Зробіть  позначку  "плюс"  (+)  або  іншу  в  квадраті напроти  прізвища  
лише одного кандидата  на  пост  Президента  України,  за  якого  Ви  голосуєте 

 

 

 
 

БАЛАШОВ 
Геннадій 

Вікторович 

1961 року народження, проживає в місті Києві, фізична особа – підприємець, член 
Політичної Партії "5.10", суб’єкт висування – Політична Партія "5.10" 

 

 
 

БЕЗСМЕРТНИЙ 
Роман 

Петрович 

1965 року народження, проживає в місті Києві, доцент кафедри міжнародних 
відносин, Київський національний університет культури і мистецтв, безпартійний, 
cамовисування 

 

 
 

БОГОМОЛЕЦЬ 
Ольга 

Вадимівна 

1966 року народження, проживає в місті Києві, народний депутат України, голова 
Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, безпартійнa, 
cамовисування 

 

 
 

БОГОСЛОВСЬКА 
Інна 

Германівна 

1960 року народження, проживає в місті Харкові, директор, Всеукраїнська 
громадська організація "Віче України", безпартійнa, cамовисування 



 

 

 

 
 

БОЙКО 
Юрій 

Анатолійович 

1958 року народження, проживає в місті Рубіжне Луганської області, народний 
депутат України, член Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК", cамовисування 

 

 
 

БОНДАР 
Віктор 

Васильович 

1975 року народження, проживає в смт Гостомель міста Ірпінь Київської області, 
народний депутат України, член Партії "Відродження", суб’єкт висування – Партія 
"Відродження" 

 

 
 

ВАЩЕНКО 
Олександр 

Михайлович 

1962 року народження, проживає в місті Києві, Голова Правління, Громадська 
організація "Влада народу", безпартійний, cамовисування 

 

 
 

ВІЛКУЛ 
Олександр 
Юрійович 

1974 року народження, проживає в місті Дніпрі, народний депутат України, 
заступник Голови депутатської фракції Політичної партії "Опозиційний блок" у 
Верховній Раді України восьмого скликання, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
"ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК – ПАРТІЯ МИРУ ТА РОЗВИТКУ", суб’єкт висування – 
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК – ПАРТІЯ МИРУ ТА РОЗВИТКУ" 

 

 
 

ГАБЕР 
Микола 

Олександрович 

1960 року народження, проживає в місті Києві, Голова Патріотичної партії України 
(ППУ), член Патріотичної партії України (ППУ), cамовисування 

 

 
 

ГРИЦЕНКО 
Анатолій 

Степанович 

1957 року народження, проживає в місті Києві, доцент кафедри політології, 
Національний університет "Києво-Могилянська академія", член Політичної партії 
"Громадянська позиція", суб’єкт висування – Політична партія "Громадянська 
позиція" 

 

 
 

ДАНИЛЮК 
Олександр 

Володимирович 

1981 року народження, проживає в місті Києві, керівник, Громадська організація 
"ЦЕНТР ОБОРОННИХ РЕФОРМ", член Політичної партії "Громадянський рух 
"Спільна Справа", cамовисування 

 

 
 

ДЕРЕВ’ЯНКО 
Юрій 

Богданович 

1973 року народження, проживає в місті Києві, народний депутат України, голова 
підкомітету з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері 
запобігання і протидії корупції органами державної влади та місцевого 
самоврядування Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії 
корупції, член Політичної партії "Воля", суб’єкт висування – Політична партія 
"Воля" 



 

 

 

 
 

ЖУРАВЛЬОВ 
Василь 

Миколайович 

1970 року народження, проживає в смт Старий Крим міста Маріуполь Донецької 
області, Голова, ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ 
М. МАРІУПОЛЯ", член Політичної партії "СТАБІЛЬНІСТЬ", суб’єкт висування – 
Політична партія "СТАБІЛЬНІСТЬ" 

 

 
 

ЗЕЛЕНСЬКИЙ 
Володимир 

Олександрович 

1978 року народження, проживає в місті Києві, художній керівник, ТОВ "Квартал 95", 
безпартійний, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 

 

 
 

КАПЛІН 
Сергій 

Миколайович 

1979 року народження, проживає в селі Опришки Глобинського району 
Полтавської області, народний депутат України, безпартійний, суб’єкт 
висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ" 

 

 
 

КАРМАЗІН 
Юрій 

Анатолійович 

1957 року народження, проживає в місті Києві, Президент, Громадська організація 
"ІНСТИТУТ ПРАВА І СУСПІЛЬСТВА", член Партії захисників Вітчизни, 
cамовисування 

 

 
 

КИВА 
Ілля 

Володимирович 

1977 року народження, проживає в місті Києві, Голова, Всеукраїнська професійна 
спілка Міністерства внутрішніх справ України, член Соціалістичної партії України, 
суб’єкт висування – Соціалістична партія України 

 

 
 

КОРНАЦЬКИЙ 
Аркадій 

Олексійович 

1953 року народження, проживає в селі Чаусове Друге Первомайського району 
Миколаївської області, народний депутат України, безпартійний, cамовисування 

 

 
 

КОШУЛИНСЬКИЙ 
Руслан 

Володимирович 

1969 року народження, проживає в місті Львові, Голова Секретаріату, політична 
партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода", член політичної партії Всеукраїнське 
об’єднання "Свобода", суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське 
об’єднання "Свобода" 

 

 
 

КРИВЕНКО 
Віктор 

Миколайович 

1982 року народження, проживає в смт Курилівка Петриківського району 
Дніпропетровської області, народний депутат України, заступник голови Комітету 
Верховної Ради України з питань бюджету, член Політичної партії "Народний Рух 
України", суб’єкт висування – Політична партія "Народний Рух України" 



 

 

 

 
 

КУПРІЙ 
Віталій 

Миколайович 

1973 року народження, проживає в місті Києві, народний депутат України, 
заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого 
забезпечення правоохоронної діяльності, безпартійний, cамовисування 

 

 
 

ЛИТВИНЕНКО 
Юлія 

Леонідівна 

1976 року народження, проживає в місті Києві, тимчасово не працює, безпартійнa, 
cамовисування 

 

 
 

ЛЯШКО 
Олег 

Валерійович 

1972 року народження, проживає в місті Києві, народний депутат України, Голова 
депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка, член Комітету Верховної 
Ради України з питань податкової та митної політики, член Політичної партії 
"Радикальна партія Олега Ляшка", суб’єкт висування – Політична партія 
"Радикальна партія Олега Ляшка" 

 

 
 

МОРОЗ 
Олександр 

Олександрович 

1944 року народження, проживає в місті Києві, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ "СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ ОЛЕКСАНДРА МОРОЗА", суб’єкт висування – 
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ ОЛЕКСАНДРА МОРОЗА" 

 

 
 

НАЛИВАЙЧЕНКО 
Валентин 

Олександрович 

1966 року народження, проживає в місті Києві, Голова ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
"ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ ВАЛЕНТИНА НАЛИВАЙЧЕНКА 
"СПРАВЕДЛИВІСТЬ", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ 
РУХ ВАЛЕНТИНА НАЛИВАЙЧЕНКА "СПРАВЕДЛИВІСТЬ", суб’єкт висування – 
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ ВАЛЕНТИНА 
НАЛИВАЙЧЕНКА "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" 

 

 
 

НАСІРОВ 
Роман 

Михайлович 

1979 року народження, проживає в місті Києві, президент, громадська організація 
"Федерація Дзюдо України", безпартійний, cамовисування 

 

 
 

НОВАК 
Андрій 

Яремович 

1973 року народження, проживає в місті Коломия Івано-Франківської області, 
тимчасово не працює, член Політичної партії "ПАТРІОТ", суб’єкт висування – 
Політична партія "ПАТРІОТ" 

 

 
 

НОСЕНКО 
Сергій 

Михайлович 

1969 року народження, проживає в місті Києві, Старший керуючий директор, ТОВ 
"Інтернешнл Інвестмент Партнерс Україна", безпартійний, cамовисування 



 

 

 

 
 

ПЕТРОВ 
Володимир 

Володимирович 

1977 року народження, проживає в місті Києві, продюсер, ТОВ "ЛЮМПЕН 
ПРОДАКШН", безпартійний, cамовисування 

 

 
 

ПОРОШЕНКО 
Петро 

Олексійович 

1965 року народження, проживає в місті Києві, Президент України, безпартійний, 
cамовисування 

 

 
 

РИГОВАНОВ 
Руслан 

Олександрович 

1974 року народження, проживає в місті Горлівка Донецької області, виконуючий 
обов’язки начальника, державне підприємство "Севастопольський морський 
рибний порт", безпартійний, cамовисування 

 

 
 

СКОЦИК 
Віталій 

Євстафійович 

1972 року народження, проживає в місті Києві, Голова, ГРОМАДСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ "АГРАРНА ПЛАТФОРМА ВІТАЛІЯ СКОЦИКА", безпартійний, 
cамовисування 

 

 
 

СМЕШКО 
Ігор 

Петрович 

1955 року народження, проживає в місті Києві, професор кафедри міжнародних 
медіакомунікацій та комунікативних технологій, Інститут міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член Політичної 
партії "Сила і Честь", cамовисування 

 

 
 

СОЛОВЙОВ 
Олександр 

Миколайович 

1973 року народження, проживає в місті Києві, заступник директора, 
ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ФЕБ", член Політичної партії "РОЗУМНА СИЛА", 
суб’єкт висування – Політична партія "РОЗУМНА СИЛА" 

 

 
 

ТАРУТА 
Сергій 

Олексійович 

1955 року народження, проживає в місті Маріуполь Донецької області, народний 
депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОСНОВА", суб’єкт висування – 
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОСНОВА" 

 

 
 

ТИМОШЕНКО 
Юлія 

Володимирівна 

1960 року народження, проживає в смт Козин Обухівського району Київської 
області, народний депутат України, Голова депутатської фракції політичної партії 
"Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" у Верховній Раді України, член Комітету 
Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і 
міжнаціональних відносин, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання 
"Батьківщина", суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання 
"Батьківщина" 



 

 

 

 
 

ТИМОШЕНКО 
Юрій 

Володимирович 

1961 року народження, проживає в місті Коломия Івано-Франківської області, 
народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань 
запобігання і протидії корупції, безпартійний, cамовисування 

 

 
 

ШЕВЧЕНКО 
Ігор 

Анатолійович 

1971 року народження, проживає в місті Києві, президент, Благодійна організація 
"Успішна Україна", безпартійний, cамовисування 

 

 
 

ШЕВЧЕНКО 
Олександр 
Леонідович 

1971 року народження, проживає в селі Поляниця міста Яремче Івано-
Франківської області, народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
"УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП", суб’єкт висування – 
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" 

 
 

 

      Секретар  

Центральної виборчої комісії                                                                  Н. БЕРНАЦЬКА 



 

 

  

Додаток 3 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 8 березня 2019 року № 512 

 

ЧЕРГОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  
31 березня 2019 року  

 

 

ПОВТОРНЕ ГОЛОСУВАННЯ 
____________________________ 

(дата повторного голосування) 

КОНТРОЛЬНИЙ ТАЛОН 
 

Територіальний виборчий округ № ____                                      Виборча дільниця № ______  
 

Номер, за яким виборця  

внесено до списку виборців 

на виборчій дільниці 

Підпис виборця, який отримує 

виборчий бюлетень 

Прізвище, ініціали члена дільничної 

виборчої комісії, який видає 

виборчий бюлетень  

Підпис члена дільничної 

виборчої комісії, який видає 

виборчий бюлетень 

    
 (лінія відриву) 

 

ЧЕРГОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  
31 березня 2019 року  

 

 

ПОВТОРНЕ ГОЛОСУВАННЯ 
____________________________ 

(дата повторного голосування) 

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

Територіальний виборчий округ № ____          Виборча дільниця № ______ 
МП 

 

 

! 

Зробіть  позначку  "плюс"  (+)  або  іншу  в  квадраті  напроти  прізвища  
лише  одного  кандидата  на  пост  Президента  України,  за  якого  Ви  голосуєте 

 

 

  

 

  

 
 

 

 

 
 

Секретар  

Центральної виборчої комісії         Н. БЕРНАЦЬКА

  

 

 



 

 

Додаток 4 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 8 березня 2019 року № 512 

  

ЧЕРГОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  
31 березня 2019 року  

 

 

ПОВТОРНЕ ГОЛОСУВАННЯ 
____________________________ 

(дата повторного голосування) 

КОНТРОЛЬНИЙ ТАЛОН 
 

Закордонний виборчий округ                                                  Виборча дільниця № ______  
 

Номер, за яким виборця  

внесено до списку виборців 

на виборчій дільниці 

Підпис виборця, який отримує 

виборчий бюлетень 

Прізвище, ініціали члена дільничної 

виборчої комісії, який видає 

виборчий бюлетень  

Підпис члена дільничної 

виборчої комісії, який видає 

виборчий бюлетень 

    
 (лінія відриву) 

 

ЧЕРГОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  
31 березня 2019 року  

 

 

ПОВТОРНЕ ГОЛОСУВАННЯ 
____________________________ 

(дата повторного голосування) 

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

Закордонний виборчий округ          Виборча дільниця № ______ 
МП 

 

 

! 

Зробіть  позначку  "плюс"  (+)  або  іншу  в  квадраті  напроти  прізвища  
лише  одного  кандидата  на  пост  Президента  України,  за  якого  Ви  голосуєте 

 

 

  

 

  

 

 

 

Секретар  

Центральної виборчої комісії      Н. БЕРНАЦЬКА
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