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Бевзенко 

Михайло Валентинович  

народився 30 вересня 1975 року в у місті 

Гайворон Кіровоградської області, громадянин 

України, протягом останніх п’яти років проживає 

на території України, освіта вища, тимчасово не 

працює, член Радикальної Партії Олега Ляшка, 

проживає в місті Гайворон Кіровоградської 

області, судимість відсутня, суб’єкт висування – 

Радикальна Партія Олега Ляшка. 

Радикальна Партія Олега 

Ляшка 
 

28.09.2014   

Голімбієвський 

Олег Дмитрович  

народився 11 сiчня 1960 року в смт Голованівськ 

Кіровоградської області, громадянин України, 

протягом останніх п’яти років проживає на 

території України, освіта вища, генеральний 

директор, ТОВ "Агропромислова компанія 

"Аврора", член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА 

ПОРОШЕНКА", проживає в смт Голованівськ 

Кіровоградської області, судимість відсутня, 

суб’єкт висування – ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 

ПОРОШЕНКА". 

ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 

ПОРОШЕНКА" 
 

27.09.2014   

Грицюк 

Віктор Вікторович  

народився 19 жовтня 1966 року в смт 

Голованівськ Голованівського району 

Кіровоградської області, громадянин України, 

протягом останніх п’яти років проживає на 

території України, освіта вища, адвокат, 

безпартійний, проживає в місті Києві, судимість 

відсутня, самовисування. 

Самовисування 
 

26.09.2014   

Грушевський 

Віталій Анатолійович  

народився 12 квiтня 1971 року в селі Лепетиха 

Березнеговатського району Миколаївської 

області, громадянин України, протягом останніх 

п’яти років проживає на території України, освіта 

вища, народний депутат України, безпартійний, 

проживає в смт Побузьке Голованівського району 

Кіровоградської області, судимість відсутня, 

самовисування. 

Самовисування 
 

17.09.2014   

Гульдас 

Юрій Леонідович  

народився 23 квiтня 1959 року в селищі Храйтау 

Новоросійського району Актюбінської області, 

громадянин України, протягом останніх п’яти 

років проживає на території України, освіта вища, 

Маловисківський міський голова, безпартійний, 

проживає в місті Мала Виска Кіровоградської 

області, судимість відсутня, самовисування. 

Самовисування 
 

15.09.2014   

Добрянський 

Ігор Анатолійович  

народився 3 травня 1955 року в смт Ульяновка 

Кіровоградської області, громадянин України, 

протягом останніх п’яти років проживає на 

території України, освіта вища, професор 

кафедри соціально-гуманітарних наук, 

політична партія 

Всеукраїнське об’єднання 

"Батьківщина" 

 

23.09.2014   
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Кіровоградська льотна академія Національного 

авіаційного університету, член політичної партії 

Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", 

проживає в місті Кіровограді, судимість відсутня, 

суб’єкт висування – політична партія 

Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина". 

Кондратюк 

Віктор Станіславович  

народився 5 липня 1968 року в місті Одесі, 

громадянин України, протягом останніх п’яти 

років проживає на території України, освіта вища, 

командир відділення БПСМСП "Дніпро-1" ГУМВС 

України в Дніпропетровській області, 

безпартійний, проживає в місті Ульяновка 

Кіровоградської області, судимість відсутня, 

самовисування. 

Самовисування 
 

23.09.2014   

Литвин 

Юрій Олексійович  

народився 30 квiтня 1968 року в селі Булахівка 

Павлоградського району Дніпропетровської 

області, громадянин України, протягом останніх 

п’яти років проживає на території України, освіта 

вища, генеральний директор, ДП "Державний 

резервний насіннєвий фонд України", член 

Народної Партії, проживає в селі Гора 

Бориспільського району Київської області, 

судимість відсутня, самовисування. 

Самовисування 
 

04.09.2014   

Махинько 

Віталій Васильович  

народився 7 сiчня 1977 року в селі Капітанівка 

Новомиргородського району Кіровоградської 

області, громадянин України, протягом останніх 

п’яти років проживає на території України, освіта 

вища, голова, первинна профспілкова організація 

"Трудова солідарність", безпартійний, проживає в 

місті Києві, судимість відсутня, самовисування. 

Самовисування 
 

26.09.2014   

Поплавський 

Михайло Михайлович  

народився 28 листопада 1949 року в селі 

Мечиславка Ульяновського району 

Кіровоградської області, громадянин України, 

протягом останніх п’яти років проживає на 

території України, освіта вища, народний депутат 

України, безпартійний, проживає в місті Києві, 

судимість відсутня, самовисування. 

Самовисування 
 

24.09.2014   

Поплавський 

Олександр Федорович  

народився 28 червня 1966 року в місті 

Новоукраїнка Кіровоградської області, 

громадянин України, протягом останніх п’яти 

років проживає на території України, освіта 

середня спеціальна, водій, Кіровоградський 

обласний центр післядипломного навчання 

працівників агропромислового комплексу, 

безпартійний, проживає в місті Кіровограді, 

судимість відсутня, самовисування. 

Самовисування 
 

25.09.2014   

Рижков народився 11 квiтня 1953 року в місті Путивль Партія Сергія Тігіпка "Сильна 
 

22.09.2014   
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Олександр Борисович  Сумської області, громадянин України, протягом 

останніх п’яти років проживає на території 

України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, 

проживає в місті Кіровограді, судимість відсутня, 

суб’єкт висування – Партія Сергія Тігіпка "Сильна 

Україна". 

Україна" 

Соловчук 

Євген Вікторович  

народився 7 листопада 1985 року в смт Устинівка 

Устинівського району Кіровоградської області, 

громадянин України, протягом останніх п’яти 

років проживає на території України, освіта вища, 

директор, ТОВ "МАІФ", член Політичної партії 

"НАРОДНИЙ ФРОНТ", проживає в місті Києві, 

судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична 

партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ". 

Політична партія 

"НАРОДНИЙ ФРОНТ" 
 

23.09.2014   

Тененика 

Олександр Миколайович  

народився 14 червня 1961 року в селі Мар'янівка 

Маловисківського району Кіровоградської 

області, громадянин України, протягом останніх 

п’яти років проживає на території України, освіта 

вища, Мар’янівський сільський голова, 

безпартійний, проживає в селі Вись 

Маловисківського району Кіровоградської 

області, судимість відсутня, суб’єкт висування – 

Українська партія "Зелена планета". 

Українська партія "Зелена 

планета" 
 

28.09.2014   

Флоря 

Андрій Володимирович  

народився 8 липня 1971 року в місті Мерефа 

Харківського району Харківської області, 

громадянин України, протягом останніх п’яти 

років проживає на території України, освіта вища, 

голова, СФГ "Флоря Андрій Володимирович", 

безпартійний, проживає в селі Велика Виска 

Маловисківського району Кіровоградської 

області, судимість відсутня, самовисування. 

Самовисування 
 

27.09.2014   
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