
Прізвище, ім'я та по батькові 

кандидата в депутати 
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кандидатом 
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скасування 

реєстрації 

кандидата 

Беляй 

Олександр Іванович  

народився 19 квiтня 1975 року в селі Велика 

Чечеліївка Новгородківського району 

Кіровоградської області, громадянин України, 

протягом останніх п’яти років проживає на 

території України, освіта вища, юрист, АО "ЕЛ СІ 

ЕФ", безпартійний, проживає в місті Києві, 

судимість відсутня, самовисування. 

Самовисування 
 

15.09.2014   

Бойко 

Віктор Олександрович  

народився 11 квiтня 1949 року в селі Полковниче 

Ставищенського району Київської області, 

громадянин України, протягом останніх п’яти 

років проживає на території України, освіта 

середня спеціальна, пенсіонер, безпартійний, 

проживає в селі Полковниче Ставищенського 

району Київської області, судимість відсутня, 

самовисування. 

Самовисування 
 

27.09.2014   

Бойко 

Віктор Олександрович  

народився 5 листопада 1982 року в селі 

Вороньків Бориспільського району Київської 

області, громадянин України, протягом останніх 

п’яти років проживає на території України, освіта 

загальна середня, тимчасово не працює, 

безпартійний, проживає в селі Вороньків 

Бориспільського району Київської області, 

судимість відсутня, самовисування. 

Самовисування 
 

22.09.2014   

Бойко 

Віктор Олексійович  

народився 30 сiчня 1959 року в селі Сухий Яр 

Ставищенського району Київської області, 

громадянин України, протягом останніх п’яти 

років проживає на території України, освіта 

загальна середня, тимчасово не працює, 

безпартійний, проживає в селі Сухий Яр 

Ставищенського району Київської області, 

судимість відсутня, самовисування. 

Самовисування 
 

10.09.2014   

Бойко 

Віктор Олексійович  

народився 6 липня 1961 року в селі Красногірка 

Голованівського району Кіровоградської області, 

громадянин України, протягом останніх п’яти 

років проживає на території України, освіта вища, 

президент, благодійний фонд "Милосердя", 

безпартійний, проживає в місті Києві, судимість 

відсутня, самовисування. 

Самовисування 
 

25.09.2014   

Бондар 

Вадім Юрійович  

народився 1 жовтня 1984 року в місті Києві, 

громадянин України, протягом останніх п’яти 

років проживає на території України, освіта вища, 

директор, ТОВ "Екоенергомаш", безпартійний, 

проживає в місті Києві, судимість відсутня, 

суб’єкт висування – ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 

ПОРОШЕНКА". 

ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 

ПОРОШЕНКА" 
 

27.09.2014   
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Довгий 

Олесь Станіславович  

народився 1 листопада 1980 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, самовисування. 

Самовисування 
 

12.09.2014   

Ковтун 

Олександр Семенович  

народився 30 квiтня 1956 року в селі Нова Осота 

Олександрівського району Кіровоградської 

області, громадянин України, протягом останніх 

п’яти років проживає на території України, освіта 

вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті 

Новомиргород Кіровоградської області, судимість 

відсутня, самовисування. 

Самовисування 
 

29.09.2014   

Кучер 

Олександр Іванович  

народився 9 вересня 1961 року в місті 

Світловодськ Кіровоградської області, 

громадянин України, протягом останніх п’яти 

років проживає на території України, освіта вища, 

директор, ТОВ "Пролог Лтд", член політичної 

партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", 

проживає в смт Козин Обухівського району 

Київської області, судимість відсутня, 

самовисування. 

Самовисування 
 

29.09.2014   

Лаврусь 

Андрій Миколайович  

народився 2 жовтня 1988 року в смт 

Олександрівка Кіровоградської області, 

громадянин України, протягом останніх п’яти 

років проживає на території України, освіта вища, 

тимчасово не працює, безпартійний, проживає в 

смт Олександрівка Кіровоградської області, 

судимість відсутня, самовисування. 

Самовисування 
 

18.09.2014   

Лібега 

Сергій Миколайович  

народився 20 липня 1982 року в селі Корчівка 

Овруцького району Житомирської області, 

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 "НАРОДНИЙ ФРОНТ". 

Політична партія 

"НАРОДНИЙ ФРОНТ" 
 

23.09.2014   

Луганов 

Олексій Валерійович  

народився 2 серпня 1975 року в місті Києві, 

громадянин України, протягом останніх п’яти 

років проживає на території України, освіта вища, 

президент, Українська державна корпорація по 

виконанню монтажних і спеціальних будівельних 

робіт "Укрмонтажспецбуд", безпартійний, 

проживає в місті Києві, судимість відсутня, 

суб’єкт висування – політична партія 

Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина". 

політична партія 

Всеукраїнське об’єднання 

"Батьківщина" 

 

23.09.2014   

Мамалат 

Дмитро Вікторович  

народився 17 жовтня 1973 року в селищі 

Димитрове міста Олександрії Кіровоградської 

області, громадянин України, протягом останніх 

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 

"ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП" 

 

29.09.2014   
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п’яти років проживає на території України, освіта 

вища, директор, СТОВ "Агрофірма Ясенівська", 

безпартійний, проживає в смт Олександрівка 

Кіровоградської області, судимість відсутня, 

суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 

"ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

"ЗАСТУП". 

Прилуцький 

Олександр Семенович  

народився 14 травня 1954 року в місті Суджа 

Курської області, Росія, громадянин України, 

протягом останніх п’яти років проживає на 

території України, освіта вища, директор, ТОВ 

"Світловодський Завод Пиломатеріалів", член 

Соціалістичної партії України, проживає в місті 

Світловодськ Кіровоградської області, судимість 

відсутня, самовисування. 

Самовисування 
 

27.09.2014   

Рудницький 

Олег Вячеславович  

народився 1 серпня 1971 року в місті 

Світловодськ Кіровоградської області, 

громадянин України, протягом останніх п’яти 

років проживає на території України, освіта вища, 

директор, ТОВ "Українські природні води", член 

Політичної партії "Воля", проживає в місті 

Світловодськ Кіровоградської області, судимість 

відсутня, суб’єкт висування – Політична партія 

"Воля". 

Політична партія "Воля" 
 

28.09.2014   

Самородченко 

Сергій Миколайович  

народився 6 липня 1975 року в селі Садки 

Устинівського району Кіровоградської області, 

громадянин України, протягом останніх п’яти 

років проживає на території України, освіта вища, 

Онуфріївський селищний голова, безпартійний, 

проживає в смт Онуфріївка Кіровоградської 

області, судимість відсутня, суб’єкт висування – 

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ". 

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК 

ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ" 
 

26.09.2014   

Степура 

Руслан Станіславович  

народився 6 лютого 1978 року в місті Кривий Ріг 

Дніпропетровської області, громадянин України, 

протягом останніх п’яти років проживає на 

території України, освіта вища, голова, 

Світловодська районна державна адміністрація, 

член політичної партії Всеукраїнське об’єднання 

"Свобода", проживає в смт Власівка міста 

Світловодськ Кіровоградської області, судимість 

відсутня, самовисування. 

Самовисування 
 

29.09.2014   

Стрижак 

Микола Іванович  

народився 10 грудня 1953 року в селищі 

Олександрівка Кіровоградської області, 

громадянин України, протягом останніх п’яти 

років проживає на території України, освіта вища, 

перший віце-президент, Асоціація фермерів та 

приватних землевласників України, член Партії 

відродження села, проживає в селі 

Самовисування 
 

29.09.2014   
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Володимирівка Знам’янського району 

Кіровоградської області, судимість відсутня, 

самовисування. 

Тесленко 

Андрій Вікторович  

народився 28 травня 1979 року в місті 

Новоукраїнка Кіровоградської області, 

громадянин України, протягом останніх п’яти 

років проживає на території України, освіта вища, 

фізична особа – підприємець, безпартійний, 

проживає в місті Знам’янка Кіровоградської 

області, судимість відсутня, суб’єкт висування – 

Політична партія "Опозиційний блок". 

Політична партія 

"Опозиційний блок" 
 

29.09.2014   

Тетяниченко 

Віталій Анатолійович  

народився 10 квiтня 1976 року в місті 

Світловодськ Кіровоградської області, 

громадянин України, протягом останніх п’яти 

років проживає на території України, освіта вища, 

директор, ТОВ "Світловодська юридична група", 

безпартійний, проживає в місті Світловодськ 

Кіровоградської області, судимість відсутня, 

суб’єкт висування – Радикальна Партія Олега 

Ляшка. 

Радикальна Партія Олега 

Ляшка 
 

28.09.2014   

Угніченко 

Анатолій Вікторович  

народився 10 сiчня 1962 року в місті Полонне 

Хмельницької області, громадянин України, 

протягом останніх п’яти років проживає на 

території України, освіта вища, керівник, ТОВ 

ВКФ "Укртехносервіс", безпартійний, проживає в 

селі Піщане Кременчуцького району Полтавської 

області, судимість відсутня, самовисування. 

Самовисування 
 

27.09.2014   

Хачатрян 

Тігран Самвелович  

народився 17 листопада 1985 року в селі 

Івангород Олександрівського району 

Кіровоградської області, громадянин України, 

протягом останніх п’яти років проживає на 

території України, освіта вища, фізична особа – 

підприємець, безпартійний, проживає в смт 

Олександрівка Кіровоградської області, судимість 

відсутня, суб’єкт висування – Партія Сергія 

Тігіпка "Сильна Україна". 

Партія Сергія Тігіпка "Сильна 

Україна" 
 

22.09.2014   
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