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Андрющенко 

Богдан Вікторович  

народився 19 листопада 1974 року в місті Києві, 

громадянин України, протягом останніх п’яти 

років проживає на території України, освіта вища, 

тимчасово не працює, безпартійний, проживає в 

місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування 

– Політична партія "Сила Людей". 

Політична партія "Сила 

Людей" 
 

28.09.2014   

Березкін 

Станіслав Семенович  

народився 12 травня 1959 року в селі Високі 

Байраки Кіровоградського району 

Кіровоградської області, громадянин України, 

протягом останніх п’яти років проживає на 

території України, освіта вища, народний депутат 

України, безпартійний, проживає в місті 

Кіровограді, судимість відсутня, самовисування. 

Самовисування 
 

23.09.2014   

Бублик 

Ярослав Володимирович  

народився 2 вересня 1986 року в селі Осички 

Вільшанського району Кіровоградської області, 

громадянин України, протягом останніх п’яти 

років проживає на території України, освіта вища, 

фізична особа – підприємець, безпартійний, 

проживає в місті Кіровограді, судимість відсутня, 

самовисування. 

Самовисування 
 

25.09.2014   

Дементов 

Євгеній Васильович  

народився 17 сiчня 1958 року в селі Холми 

Корюківського району Чернігівської області, 

громадянин України, протягом останніх п’яти 

років проживає на території України, освіта вища, 

доцент кафедри всесвітньої історії, 

Кіровоградський державний педагогічний 

університет імені Володимира Винниченка, 

безпартійний, проживає в місті Кіровограді, 

судимість відсутня, самовисування. 

Самовисування 
 

15.09.2014   

Ковтуненко 

Ігор Володимирович  

народився 1 вересня 1971 року в місті 

Кіровограді, громадянин України, протягом 

останніх п’яти років проживає на території 

України, освіта загальна середня, комерційний 

директор, ТОВ "Наука", член політичної партії 

Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", 

проживає в селі Клинці Кіровоградського району 

Кіровоградської області, судимість відсутня, 

самовисування. 

Самовисування 
 

29.09.2014   

Курченко 

Світлана Володимирівна  

народилася 15 сiчня 1964 року в місті 

Кіровограді, громадянка України, протягом 

останніх п’яти років проживає на території 

України, освіта вища, заступник генерального 

директора, ПАТ "Акустика", директор, 

загальнообласне видання "Нова газета", 

безпартійнa, проживає в місті Кіровограді, 

Самовисування 
 

23.09.2014   
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судимість відсутня, самовисування. 

Любченко 

Павло Миколайович  

народився 17 липня 1967 року в селі Свердлово 

Бобринецького району Кіровоградської області, 

громадянин України, протягом останніх п’яти 

років проживає на території України, освіта вища, 

професор кафедри державного будівництва, 

Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, безпартійний, проживає в 

місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт 

висування – Радикальна Партія Олега Ляшка. 

Радикальна Партія Олега 

Ляшка 
 

28.09.2014   

Макодзеба 

Роман Миколайович  

народився 24 сiчня 1980 року в селі Петрівка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області, 

громадянин України, протягом останніх п’яти 

років проживає на території України, освіта вища, 

агроном-технолог, ТОВ "Лан", безпартійний, 

проживає в селі Іванівці Новоукраїнського 

району Кіровоградської області, судимість 

відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 

"ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

"ЗАСТУП". 

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 

"ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП" 

 

29.09.2014   

Мігалатюк 

Віктор Васильович  

народився 13 листопада 1973 року в селі 

Недобоївці Хотинського району Чернівецької 

області, громадянин України, протягом останніх 

п’яти років проживає на території України, освіта 

вища, начальник, Маріупольське міське 

управління МВС України в Донецькій області, 

безпартійний, проживає в місті Кіровограді, 

судимість відсутня, самовисування. 

Самовисування 
 

27.09.2014   

Онул 

Микола Леонідович  

народився 12 жовтня 1967 року в місті Усть-Кут 

Іркутської області, громадянин України, протягом 

останніх п’яти років проживає на території 

України, освіта вища, президент, Корпорація "ХХІ 

століття", член Політичної партії "УДАР 

(Український Демократичний Альянс за Реформи) 

Віталія Кличка", проживає в місті Кіровограді, 

судимість відсутня, самовисування. 

Самовисування 
 

23.09.2014   

Поліщук 

Алла Антонівна  

народилася 16 грудня 1988 року в селі 

Дическулове Новоукраїнського району 

Кіровоградської області, громадянка України, 

протягом останніх п’яти років проживає на 

території України, освіта вища, тимчасово не 

працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "БЛОК ЛІВИХ 

СИЛ УКРАЇНИ", проживає в селі Мала Тимошівка 

Новоукраїнського району Кіровоградської області, 

судимість відсутня, суб’єкт висування – 

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ". 

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК 

ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ" 
 

26.09.2014   

Рацул народився 16 липня 1976 року в місті Самовисування 
 

27.09.2014   
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Олександр Анатолійович  Новоукраїнка Кіровоградської області, 

громадянин України, протягом останніх п’яти 

років проживає на території України, освіта вища, 

доцент кафедри соціальної педагогіки та 

психології, Кіровоградський державний 

педагогічний університет імені Володимира 

Винниченка, безпартійний, проживає в місті 

Кіровограді, судимість відсутня, самовисування. 

Севідова 

Наталя Сергіївна  

народилася 27 липня 1982 року в місті Охтирка 

Сумської області, громадянка України, протягом 

останніх п’яти років проживає на території 

України, освіта вища, директор, ТОВ "Заправка", 

безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість 

відсутня, самовисування. 

Самовисування 
 

27.09.2014   

Семенов 

Євген Олександрович  

народився 28 лютого 1981 року в місті 

Світловодськ Кіровоградської області, 

громадянин України, протягом останніх п’яти 

років проживає на території України, освіта вища, 

тимчасово не працює, член Політичної партії 

"Воля", проживає в місті Світловодськ 

Кіровоградської області, судимість відсутня, 

суб’єкт висування – Політична партія "Воля". 

Політична партія "Воля" 
 

25.09.2014   

Соловчук 

Леонід Вікторович  

народився 13 квiтня 1984 року в селі Скопіївка 

Добровеличківського району Кіровоградської 

області, громадянин України, протягом останніх 

п’яти років проживає на території України, освіта 

вища, директор, ТОВ "Енерготерра", член 

політичної партії Всеукраїнське об’єднання 

"Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість 

відсутня, суб’єкт висування – політична партія 

Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина". 

політична партія 

Всеукраїнське об’єднання 

"Батьківщина" 

 

23.09.2014   

Тельнов 

Євгеній Львович  

народився 20 листопада 1961 року в місті 

Кіровограді, громадянин України, протягом 

останніх п’яти років проживає на території 

України, освіта загальна середня, водій, перше 

відділення другого взводу спеціального 

призначення першої роти спеціального 

призначення другого батальйону спеціального 

призначення Національної гвардії України, 

безпартійний, проживає в місті Кіровограді, 

судимість відсутня, самовисування. 

Самовисування 
 

27.09.2014   

Чорний 

Олег Олександрович  

народився 6 сiчня 1969 року в селі Плоске 

Знам’янського району Кіровоградської області, 

громадянин України, протягом останніх п’яти 

років проживає на території України, освіта вища, 

інспектор з охорони громадського порядку, 

Знам’янський міський відділ УМВС України в 

Кіровоградській області, безпартійний, проживає 

Самовисування 
 

30.09.2014  
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в селі Петрове Знам’янського району 

Кіровоградської області, судимість відсутня, 

самовисування. 

 


