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Дожджаник 

Володимир Васильович  

народився 13 травня 1979 року в селі Лолин 

Долинського району Івано-Франківської області, 

громадянин України, протягом останніх п’яти 

років проживає на території України, освіта вища, 

директор, ТОВ "Телерадіокомпанія Маяк", член 

Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті 

Олександрія Кіровоградської області, судимість 

відсутня, суб’єкт висування – Політична партія 

"Сила Людей". 

Політична партія "Сила 

Людей" 
 

28.09.2014   

Дорофеєв 

Анатолій Юрійович  

народився 15 червня 1974 року в місті 

Олександрія Кіровоградської області, громадянин 

України, протягом останніх п’яти років проживає 

на території України, освіта вища, генеральний 

директор, ТОВ "Агродар ЛТД", безпартійний, 

проживає в селі Романків Обухівського району 

Київської області, судимість відсутня, 

самовисування. 

Самовисування 
 

15.09.2014   

Жилка 

Іван Павлович  

народився 19 сiчня 1954 року в селі Петрове 

Петрівського району Кіровоградської області, 

громадянин України, протягом останніх п’яти 

років проживає на території України, освіта вища, 

доцент кафедри, Академія прокуратури України, 

безпартійний, проживає в місті Києві, судимість 

відсутня, самовисування. 

Самовисування 
 

08.09.2014   

Журавльов 

Віталій Володимирович  

народився 9 березня 1965 року в місті 

Олександрія Кіровоградської області, громадянин 

України, протягом останніх п’яти років проживає 

на території України, освіта вища, тимчасово не 

працює, член політичної партії Всеукраїнське 

об’єднання "Батьківщина", проживає в місті 

Олександрія Кіровоградської області, судимість 

відсутня, суб’єкт висування – політична партія 

Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина". 

політична партія 

Всеукраїнське об’єднання 

"Батьківщина" 

 

23.09.2014   

Кузьменко 

Анатолій Іванович  

народився 29 липня 1950 року в селі Головківка 

Олександрійського району Кіровоградської 

області, громадянин України, протягом останніх 

п’яти років проживає на території України, освіта 

вища, генеральний директор, ТОВ "УкрАгроКом", 

член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА", 

проживає в селі Головківка Олександрійського 

району Кіровоградської області, судимість 

відсутня, суб’єкт висування – ПАРТІЯ "БЛОК 

ПЕТРА ПОРОШЕНКА". 

ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА 

ПОРОШЕНКА" 
 

27.09.2014   

Лавренов 

Ігор Володимирович  

народився 14 березня 1964 року в місті Омськ, 

Росія, громадянин України, протягом останніх 
Самовисування 

 

18.09.2014   

http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/WP407?PT001F01=910&pf7201=11747
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/WP407?PT001F01=910&pf7201=11747
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/WP407?PT001F01=910&pf7201=7250
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/WP407?PT001F01=910&pf7201=7250
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/WP407?PT001F01=910&pf7201=6698
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/WP407?PT001F01=910&pf7201=6698
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/WP407?PT001F01=910&pf7201=9159
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/WP407?PT001F01=910&pf7201=9159
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/WP407?PT001F01=910&pf7201=12833
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/WP407?PT001F01=910&pf7201=12833
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/WP407?PT001F01=910&pf7201=7358
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/WP407?PT001F01=910&pf7201=7358
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/showdoc?PF7201=11747&PD410F01=27
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/showdoc?PF7201=7250&PD410F01=27
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/showdoc?PF7201=6698&PD410F01=27
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/showdoc?PF7201=9159&PD410F01=27
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/showdoc?PF7201=12833&PD410F01=27
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/showdoc?PF7201=7358&PD410F01=27


п’яти років проживає на території України, освіта 

вища, керуючий санацією, ПрАТ "Енерговугілля", 

безпартійний, проживає в місті Бориспіль 

Київської області, судимість відсутня, 

самовисування. 

Логвин 

Андрій Володимирович  

народився 12 червня 1975 року в місті 

Олександрія Кіровоградської області, громадянин 

України, протягом останніх п’яти років проживає 

на території України, освіта вища, директор, ТОВ 

"Олександрійська ливарна компанія", 

безпартійний, проживає в місті Олександрія 

Кіровоградської області, судимість відсутня, 

самовисування. 

Самовисування 
 

26.09.2014   

Медвідь 

Віктор Вікторович  

народився 20 липня 1984 року в місті 

Первомайськ Луганської області, громадянин 

України, протягом останніх п’яти років проживає 

на території України, освіта вища, редактор, 

всеукраїнська правозахисна газета 

"Взаємодопомога", директор, ТОВ 

"Консалтингова компанія "Вільям інвест Експерт", 

директор, ГО "Аналітичний центр "Призма", 

безпартійний, проживає в місті Києві, судимість 

відсутня, самовисування. 

Самовисування 
 

26.09.2014   

Пікулін 

Віталій Володимирович  

народився 10 жовтня 1971 року в місті Санкт-

Петербурзі, громадянин України, протягом 

останніх п’яти років проживає на території 

України, освіта вища, командир, 3 окремий полк 

спеціального призначення Сухопутних військ 

3бройних Сил України, безпартійний, проживає в 

місті Хмельницькому, судимість відсутня, суб’єкт 

висування – Політична партія "НАРОДНИЙ 

ФРОНТ". 

Політична партія 

"НАРОДНИЙ ФРОНТ" 
 

23.09.2014   

Плохов 

Олег Олександрович  

народився 13 липня 1967 року в селі 

Володимирівка Кіровоградського району 

Кіровоградської області, громадянин України, 

протягом останніх п’яти років проживає на 

території України, освіта вища, командир взводу 

матеріально-технічного забезпечення військової 

частини, безпартійний, проживає в місті 

Кіровограді, судимість відсутня, самовисування. 

Самовисування 
 

29.09.2014   

Ратенко 

Сергій Леонідович  

народився 16 грудня 1976 року в селищі 

Приютівка Олександрійського району 

Кіровоградської області, громадянин України, 

протягом останніх п’яти років проживає на 

території України, освіта вища, головний механік, 

приватна фірма "УкрХарвест", член Радикальної 

Партії Олега Ляшка, проживає в місті 

Олександрія Кіровоградської області, судимість 

Радикальна Партія Олега 

Ляшка 
 

28.09.2014   
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відсутня, суб’єкт висування – Радикальна Партія 

Олега Ляшка. 

 


