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Олександр ЧЕРНЕНКО 

Голова правління Комітету виборців України 

Працював постерігачем та експертом на всіх 
загальнонаціональних виборчих кампаніях та десятках 
місцевих виборів в Україні. Має досвід роботи на 
виборах та в політичних кампаніях в США, Білорусі, 
Росії, Киргизстані, Азербайджані, Вірменії, Польщі, 
Грузії та ін. Працював редактором політичної інформації 

журналу "Власть денег", політичним оглядачем журналу "Фокус", 
редактором програм на "5 каналі", активно писав у десятки 
загальноукраїнських та регіональних ЗМІ.  
 
 

Олег Ляшко 
Народний депутат, Лідер Радикальної партії 
 
Унікальна особистість що пройшла шлях дитячого 
будинку – ставши політиком національного масштабу. 
Епатажність, креатив та активність, кропітка робота та 
медіа-присутність визначають обличчя Олега Ляшка 
сьогодні. В 2006-му році Ляшко ввійшов в ТОП 20 
молодих і перспективних політиків України за версією 
журналу “Фокус”, а сьогодні він розвиває власний 

масштабний політичний проект. 
 

 
Ігор Попов 
Лідер партії "Єдиний Центр" 
 
Був одним із засновників ВГО "Комітет виборців 
України", а у 1996-2009 роках був його Головою 
Правління. Фахівець в галузі виборчого законодавства, 
виборчих технологій, партійного будівництва, медіа-
технологій. Брав участь у виборчих кампаніях у 20 
країнах в якості міжнародного спостерігача, 
консультанта, тренера. У 2009-2010 працював 

заступником Глави Секретаріату Президента України - представником 
Президента у Верховній Раді. Має другий ранг державного службовця. 
 
 
 
 



Вадим Карасьов 
 
Директор Інституту Глобальних сратегій 
 
Відомий політолог та політтехнолог, автор сотень 
научних статей, державних документів, стратегічних 
доктрин та програм. Автор книги “Мысль со скоростью 
политики”. Постійни учасник ТОПових телевізийних шоу, 
таких як ШустерLIVE, Велика Політика Євгенія Кисельова 
та ряду інших телепроектів. Вадим Юрієвич цікавий не 

тільки тим що являється політтехнологом, політологом та експертом з 
політичних питань, він також являється одним із лідерів політичної партії 
“Єдиний Центр”. 
 
 

Євген РАДЧЕНКО  

Директор з розвитку  МГО "Інтерньюз-Україна", експерт 
з питань виборів. 

Працював керівником програми підготовки членів 
виборчих комісій, довірених осіб, спостерігачів виборчого 
штабу кандидата А. Яценюка. Є заступником Голови 
правління Комітету виборців України. Працював 

Координатором виборчих програм Асоціації американських юристів 
(ABA/CEELI) та радником з питань виборів та управління Координатора 
проектів ОБСЄ в Україні. Має досвід роботи на виборах та в політичних 
кампаніях в США, Білорусі, Великобританії, Росії, Казахстані, 
Киргизстані, Азербайджані, Вірменії, Польщі та ін. Учасник виборчої 
кампанії Михайла Прохорова 2011 року. 
 


