
Прізвище, ім'я та по батькові 

кандидата в депутати 
Основні відомості Висування 

Передвиборна 

програма 

Дата реєстрації 

кандидатом 

Дата та підстава 

скасування 

реєстрації 
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Березкін 

Максим Станіславович  

народився 1 червня 1980 року в місті Кіровограді, 

громадянин України, протягом останніх п’яти 

років проживає на території України, освіта вища, 

голова наглядової ради, ПАТ "Креатив Груп", 

безпартійний, проживає в місті Кіровограді, 

судимість відсутня, самовисування. 

Самовисування 
 

22.09.2014   

Бородіна 

Тетяна Іванівна  

народилася 4 березня 1966 року в місті 

Кіровограді, громадянка України, протягом 

останніх п’яти років проживає на території 

України, освіта вища, тимчасово не працює, член 

Радикальної Партії Олега Ляшка, проживає в 

місті Кіровограді, судимість відсутня, суб’єкт 

висування – Радикальна Партія Олега Ляшка. 

Радикальна Партія Олега 

Ляшка 
 

28.09.2014   

Гавриленко 

Олександр Анатолійович  

народився 23 липня 1973 року в місті Помічна 

Добровеличківського району Кіровоградської 

області, громадянин України, протягом останніх 

п’яти років проживає на території України, освіта 

вища, аспірант, Кіровоградський державний 

педагогічний університет імені Володимира 

Винниченка, безпартійний, проживає в місті 

Кіровограді, судимість відсутня, суб’єкт 

висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК ЛІВИХ 

СИЛ УКРАЇНИ". 

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК 

ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ" 
 

26.09.2014   

Гречуха 

Микола Володимирович  

народився 15 вересня 1976 року в місті Мала 

Виска Кіровоградської області, громадянин 

України, протягом останніх п’яти років проживає 

на території України, освіта вища, викладач 

історії, ДНЗ "Кіровоградське ВПУ № 4", член 

Політичної партії "Сила Людей", проживає в смт 

Нове міста Кіровограда, судимість відсутня, 

суб’єкт висування – Політична партія "Сила 

Людей". 

Політична партія "Сила 

Людей" 
 

28.09.2014   

Михальонок 

Сергій Анатолійович  

народився 7 жовтня 1966 року в місті Долинська 

Кіровоградської області, громадянин України, 

протягом останніх п’яти років проживає на 

території України, освіта вища, заступник 

директора, ПП "Кіровоградінвестбуд", 

безпартійний, проживає в місті Кіровограді, 

судимість відсутня, самовисування. 

Самовисування 
 

27.09.2014   

Онул 

Лариса Анатоліївна  

народилася 17 квiтня 1971 року в місті 

Кіровограді, громадянка України, протягом 

останніх п’яти років проживає на території 

України, освіта вища, генеральний директор, 

Корпорація "ХХІ століття", член Політичної партії 

"УДАР (Український Демократичний Альянс за 

Самовисування 
 

23.09.2014   
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Реформи) Віталія Кличка", проживає в місті 

Кіровограді, судимість відсутня, самовисування. 

Петік 

Олександр 

Владиславович  

народився 27 листопада 1963 року в місті Києві, 

громадянин України, протягом останніх п’яти 

років проживає на території України, освіта вища, 

тимчасово не працює, член політичної партії 

Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в 

місті Києві, судимість відсутня, самовисування. 

Самовисування 
 

27.09.2014   

Ращупко 

Василь Валерійович  

народився 24 квiтня 1984 року в місті 

Кіровограді, громадянин України, протягом 

останніх п’яти років проживає на території 

України, освіта вища, фізична особа – 

підприємець, безпартійний, проживає в місті 

Києві, судимість відсутня, самовисування. 

Самовисування 
 

25.09.2014   

Стрижаков 

Артем Олегович  

народився 6 вересня 1984 року в місті 

Кіровограді, громадянин України, протягом 

останніх п’яти років проживає на території 

України, освіта вища, фізична особа – 

підприємець, член Партії розвитку України, 

проживає в місті Кіровограді, судимість відсутня, 

самовисування. 

Самовисування 
 

23.09.2014   

Табалов 

Андрій Миколайович  

народився 12 вересня 1974 року в селі Новопілля 

Криворізького району Дніпропетровської області, 

громадянин України, протягом останніх п’яти 

років проживає на території України, освіта 

середня спеціальна, стрілець, Знам’янський 

ВОХР, безпартійний, проживає в селі 

Новоолександрівка Долинського району 

Кіровоградської області, судимість відсутня, 

самовисування. 

Самовисування 
 

27.09.2014   

Тєльний 

Віталій Борисович  

народився 20 лютого 1980 року в місті 

Кіровограді, громадянин України, протягом 

останніх п’яти років проживає на території 

України, освіта вища, заступник начальника 

управління – начальник відділу, Управління 

ветеринарної медицини в місті Кіровограді, 

безпартійний, проживає в місті Кіровограді, 

судимість відсутня, суб’єкт висування – 

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП". 

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 

"ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП" 

 

29.09.2014   

Топчій 

Павло Сергійович  

народився 7 листопада 1981 року в місті 

Кіровограді, громадянин України, протягом 

останніх п’яти років проживає на території 

України, освіта вища, головний фахівець з питань 

запобігання корупції, ДП 

"Кіровоградстандартметрологія", член політичної 

партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", 

політична партія 

Всеукраїнське об’єднання 

"Батьківщина" 

 

23.09.2014   
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проживає в місті Кіровограді, судимість відсутня, 

суб’єкт висування – політична партія 

Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина". 

Шевченко 

Олена Валеріївна  

народилася 21 грудня 1975 року в селі Зоряне 

Бобринецького району Кіровоградської області, 

громадянка України, протягом останніх п’яти 

років проживає на території України, освіта 

загальна середня, фізична особа – підприємець, 

член Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ", 

проживає в місті Кіровограді, судимість відсутня, 

суб’єкт висування – Політична партія "НАРОДНИЙ 

ФРОНТ". 

Політична партія 

"НАРОДНИЙ ФРОНТ" 
 

23.09.2014   

Яриніч 

Костянтин 

Володимирович  

народився 10 вересня 1970 року в місті 

Кіровограді, громадянин України, протягом 

останніх п’яти років проживає на території 

України, освіта вища, головний лікар, 

Кіровоградський обласний онкологічний 

диспансер, член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА 

ПОРОШЕНКА", проживає в місті Кіровограді, 

судимість відсутня, суб’єкт висування – ПАРТІЯ 

"БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА". 

ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 

ПОРОШЕНКА" 
 

27.09.2014   
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