ЧЕРГОВІ ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД ТА СІЛЬСЬКИХ,
СЕЛИЩНИХ, МІСКИХ ГОЛІВ
25 ЖОВНЯ 2015 РОКУ
ЖОВТНЕВА РАЙОННА У МІСТІ КРИВОМУ РОЗІ
ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОСТАНОВА
м. Кривий Ріг

26 вересня 2015 року

№7

9 год 00 хв
Про реєстрацію кандидатів у депутати в багатомандатному
виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у
депутати районної у місті ради від місцевих організацій партій
На підставі документів, наданих до районної у місті виборчої комісії,
зазначених у частині першій статті 38, відповідно до статті 41 Закону
України «Про місцеві вибори» виборча комісія
п о с т а н о в л я є:
1.Зареєструвати кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому
окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у депутати районної у
місті ради від Територіальної організації Політичної партії «Опозиційний
блок» в м. Кривий Ріг в Дніпропетровській області в кількості 43 осіб
(додаток 1).
2.Зареєструвати кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому
окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у депутати районної у
місті ради від Криворізької міської організації Всеукраїнського об’єднання
«Батьківщина» в кількості 43 осіб (додаток 2).
3.Надіслати копію постанови представникам вищезазначених місцевих
організацій партій, від яких висунуті кандидати у депутати.

4. Видати представникам вищезазначених місцевих організацій партій
посвідчення кандидатів в депутати за формою, встановленою Центральною
виборчою комісією, в термін відповідно до чинного законодавства.
5.Надіслати Центральній виборчій комісії інформацію про виборчі списки
кандидатів у депутати місцевих організацій партій за формою та в порядку,
встановленими Центральною виборчою комісією, відповідно до чинного
законодавства.

Голова Жовтневої районної
у місті виборчої комісії

Бойко С.В.

Додаток 1
до постанови
Жовтневої районної у місті Кривому Розі виборчої
комісії Дніпропетровської області
від " 26 " вересня 2015 року № 7
ВИБОРЧИЙ СПИСОК
кандидатів у депутати Жовтневої районної у місті Кривому Розі ради від Територіальної організації Політичної партії
«Опозиційний блок» в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області у багатомандатному виборчому окрузі
№
з/п

Прізвище, власне ім’я
(усі власні імена),
по батькові
(за наявності) кандидата у
депутати

Число,
місяць, рік
народження
(дд.мм.рррр)

Громадянство

Освіта
(загальна
середня,
професійнотехнічна,
вища)

Партійність

Посада

Публічне акціонерне
товариство «Північний
генеральний
гірничодиректор
збагачувальний
комбінат»
Публічне акціонерне
начальник
товариство
відділу
«Центральний гірничологістики
збагачувальний
комбінат»
Комунальний
комбінований
завідувач
дошкільний
навчальний заклад
№ 230
Товариство з
менеджер з
обмеженою
реклами
відповідальністю
«Вілія –Експо»

1

Тимошенко Павло
Геннадійович

Громадянин
15.02.1968
України

2

Абрамович Євген
Леонідович

Громадянин
11.06.1978
України

3

Андрєєва Інна
Миколаївна

Громадянка
12.09.1963
України

4

Анцібор Наталя
Анатоліївна

Громадянка професійно
07.04.1977
України
-технічна

5

Балєва Оксана
Олександрівна

Громадянка
27.07.1976
України

вища

безпартійна

директор

6

Беліцький Павло
Сергійович

Громадянин
України

вища

член
Політичної

начальник

04.07.1983

вища

вища

вища

безпартійний

безпартійний

безпартійна

безпартійна

Місце роботи
(заняття)

Місце
проживання

Перший кандидат або
номер територіального
виборчого округу, за
яким закріплюється
кандидат у депутати

Дата
прийняття
рішення про
реєстрацію
кандидатом у
депутати
(дд.мм.рррр)

Номер
рішення про
реєстрацію
кандидатом у
депутати

м. Кривий Ріг,
Дніпропетров
26.09.2015
Перший кандидат
ська обл.

№7

м. Кривий Ріг,
Дніпропетров
ська обл.

19

26.09.2015

№7

м. Кривий Ріг,
Дніпропетров
ська обл.

21

26.09.2015

№7

м. Кривий Ріг,
Дніпропетров
ська обл.

22

26.09.2015

№7

м. Кривий Ріг,
Криворізька
Дніпропетров
загальноосвітня школаська обл.
інтернат №4

12

26.09.2015

№7

26.09.2015

№7

Товариство з

м. Кривий Ріг,

7

№
з/п

Прізвище, власне ім’я
(усі власні імена),
по батькові
(за наявності) кандидата у
депутати

Число,
місяць, рік
народження
(дд.мм.рррр)

Громадянство

7

Бондаренко Леонід
Павлович

Громадянин
28.04.1963
України

8

Буряк Ірина
Анатоліївна

29.09.1976 Громадянка
України

9

Ващенко Сергій
Миколайович

Громадянин
04.11.1982
України

10

Деомідова Тамара
Миколаївна

Громадянка
19.11.1957
України

11

Єсіна Ірина
Борисівна

Громадянка
02.08.1955
України

12

Желязкова Лариса
Іванівна

Громадянка
20.09.1963
України

Громадянин
Жилкінський Андрій
13
26.02.1972
України
Ярославович

Освіта
(загальна
середня,
професійнотехнічна,
вища)

вища

вища

вища

вища

вища

вища

вища

Партійність

Посада

Місце роботи
(заняття)

партії
«Опозиційний
блок»

ремонтного
управління
№2

обмеженою
відповідальністю
«Кривбасремонт»

Публічне акціонерне
товариство
безпартійний
«Центральний гірничозбагачувальний
комбінат»
Комунальний заклад
член
«Криворізький
Політичної
завідувач
спеціалізований
партії
господарство
будинок дитини
«Опозиційний
м
«Дніпропетровської
блок»
обласної ради»
начальник
шахти
«ГігантГлибока»

безпартійний

голова

Кооператив
«Кисловодський»

Об’єднання
співвласників
безпартійна
багатоповерхових
будинків «ЦЕРЕУС»
член
Комунальний
Політичної
комбінований
партії
завідувач
дошкільний
«Опозиційний
навчальний заклад
блок»
№ 65
Криворізька
член
спеціалізована школа I
Політичної
III ступенів № 32
вчитель
партії
Криворізької міської
«Опозиційний
ради
блок»
Дніпропетровської
області
Публічне акціонерне
начальник
товариство
безпартійний
фабрики
«Центральний гірничо
огрудкування
- збагачувальний
голова
правління

Перший кандидат або
номер територіального
виборчого округу, за
яким закріплюється
кандидат у депутати

Дата
прийняття
рішення про
реєстрацію
кандидатом у
депутати
(дд.мм.рррр)

Номер
рішення про
реєстрацію
кандидатом у
депутати

м. Кривий Ріг,
Дніпропетров
ська обл.

18

26.09.2015

№7

м. Кривий Ріг,
Дніпропетров
ська обл.

38

26.09.2015

№7

м. Кривий Ріг,
Дніпропетров
ська обл.

30

26.09.2015

№7

м. Кривий Ріг,
Дніпропетров
ська обл.

33

26.09.2015

№7

м. Кривий Ріг,
Дніпропетров
ська обл.

20

26.09.2015

№7

м. Кривий Ріг,
Дніпропетров
ська обл.

24

26.09.2015

№7

м. Кривий Ріг,
Дніпропетров
ська обл.

3

26.09.2015

№7

Місце
проживання

Дніпропетров
ська обл.

№
з/п

Прізвище, власне ім’я
(усі власні імена),
по батькові
(за наявності) кандидата у
депутати

Число,
місяць, рік
народження
(дд.мм.рррр)

Громадянство

14

Зав’ялов Денис
Сергійович

05.05.1981

Громадянин
України

15

Зуєнко Марина
Олексіївна

Громадянка
06.07.1980
України

16

Іваненко Ігор
Олександрович

11.08.1971

Громадянин
України

17

Карий Іван
Олександрович

Громадянин
18.06.1976
України

вища

вища

вища

вища

18

Клімов Тарас
Анатолійович

19

Коваленко Олена
Іванівна

Громадянка
12.08.1970
України

20

Козаченко Ігор
Олександрович

Громадянин
28.02.1975
України

вища

21

Коргут Сергій
Антонович

07.02.1961

Громадянин
України

вища

23.09.1970

Громадянин
України

Освіта
(загальна
середня,
професійнотехнічна,
вища)

вища

вища

Партійність

Посада

Місце роботи
(заняття)

комбінат»
член
Товариство з
Політичної
начальник
обмеженою
партії
дільниці № 4
відповідальністю
«Опозиційний
«Кривбасремонт»
блок»
член
Державне
Політичної
головний
підприємство
партії
бухгалтер
«Криворізька
«Опозиційний
теплоцентраль»
блок»
член
Публічне акціонерне
Політичної
товариство
партії
механік цеху «Центральний гірничо
«Опозиційний
- збагачувальний
блок»
комбінат»
член
заступник
Товариство з
Політичної
директора з
обмеженою
партії
відповідальністю
розвитку
«Опозиційний
«ДОМКОМ Україна»,
блок»
член
Публічне акціонерне
начальник
Політичної
товариство
гірничопартії
«Центральний гірничо
транспортног
«Опозиційний
- збагачувальний
о цеху №1
блок»
комбінат»
Криворізька загальноосвітня школа I - III
безпартійна
директор
ступенів №62
Дніпропетровської
обласної ради
Комунальний заклад
освіти «Криворізький
обласний ліцейбезпартійний
директор
інтернат для сільської
молоді»
Дніпропетровської
обласної ради
начальник
Виконком Жовтневої
безпартійний
відділу

Місце
проживання

Перший кандидат або
номер територіального
виборчого округу, за
яким закріплюється
кандидат у депутати

Дата
прийняття
рішення про
реєстрацію
кандидатом у
депутати
(дд.мм.рррр)

Номер
рішення про
реєстрацію
кандидатом у
депутати

м. Кривий Ріг,
Дніпропетров
ська обл.

29

26.09.2015

№7

м. Кривий Ріг,
Дніпропетров
ська обл.

27

26.09.2015

№7

м. Кривий Ріг,
Дніпропетров
ська обл.

34

26.09.2015

№7

м. Кривий Ріг,
Дніпропетров
ська обл.

13

26.09.2015

№7

м. Кривий Ріг,
Дніпропетров
ська обл.

2

26.09.2015

№7

м. Кривий Ріг,
Дніпропетров
ська обл.

8

26.09.2015

№7

м. Кривий Ріг,
Дніпропетров
ська обл.

10

26.09.2015

№7

м. Кривий Ріг,
Дніпропетров

15

26.09.2015

№7

№
з/п

Прізвище, власне ім’я
(усі власні імена),
по батькові
(за наявності) кандидата у
депутати

Число,
місяць, рік
народження
(дд.мм.рррр)

Громадянство

Коритнік Володимир
Громадянин
22
10.08.1964
Васильович
України

23

Коритнік Олександр
Володимирович

Громадянин
07.02.1989
України

24

Кормич Наталя
Броніславівна

Громадянка
05.10.1968
України

25

26

Костиркіна Раїса
Василівна

Лушпій Андрій
Анатолійович

09.01.1963

14.04.1978

Громадянка
України

Громадянин
України

Освіта
(загальна
середня,
професійнотехнічна,
вища)

вища

вища

вища

вища

вища

27

Магиря Володимир
Миколайович

12.04.1968

Громадянин
України

вища

28

Неводник Олег
Федорович

30.08.1960

Громадянин
України

вища

Партійність

безпартійний

Посада

Місце роботи
(заняття)

Місце
проживання

освіти

районної у місті ради

ська обл.

голова

Виконком Жовтневої
районної у місті ради

м. Кривий Ріг,
Дніпропетров
ська обл.

член
Політичної
приватний
партії
приватний підприємець
підприємець
«Опозиційний
блок»
Автотранспортний
технікум вищого
заступник
державного
директора з
безпартійна
навчального закладу
виховної
«Криворізький
роботи
національний
університет»
член
Політичної
заступник
Виконком Жовтневої
партії
голови
районної у місті ради
«Опозиційний
блок»
заступник
голови
районної у
місті ради з
Виконком Жовтневої
безпартійний
питань
районної у місті ради
діяльності
виконавчих
органів ради
Товариство з
обмеженою
начальник
безпартійний
відповідальністю ОА
зміни
«БАРС», дільниця
фізичного захисту
член
Політичної

інженер

Публічне акціонерне
товариство

м. Кривий Ріг,
Дніпропетров
ська обл.

Перший кандидат або
номер територіального
виборчого округу, за
яким закріплюється
кандидат у депутати

Дата
прийняття
рішення про
реєстрацію
кандидатом у
депутати
(дд.мм.рррр)

41

26.09.2015

№7

26.09.2015

№7

37

Номер
рішення про
реєстрацію
кандидатом у
депутати

м. Кривий Ріг,
Дніпропетров
ська обл.

32

26.09.2015

№7

м. Кривий Ріг,
Дніпропетров
ська обл.

1

26.09.2015

№7

м. Кривий Ріг,
Дніпропетров
ська обл.

23

26.09.2015

№7

м. Кривий Ріг,
Дніпропетров
ська обл.

5

26.09.2015

№7

м. Кривий Ріг,
Дніпропетров

17

26.09.2015

№7

№
з/п

Прізвище, власне ім’я
(усі власні імена),
по батькові
(за наявності) кандидата у
депутати

Число,
місяць, рік
народження
(дд.мм.рррр)

Громадянство

Освіта
(загальна
середня,
професійнотехнічна,
вища)

29

Осадчий Олександр
Олегович

29.11.1969

Громадянин
України

вища

30

Петрук Сергій
Миколайович

18.12.1969

Громадянин
України

вища

31

Пюра Євген
Леонідович

27.04.1979

Громадянин
України

вища

32

Рибка Борис
Олександрович

18.09.1967

Громадянин
України

вища

Рощенко Володимир
Громадянин
30.11.1967
Олександрович
України

вища

33

34

Руда Надія
Володимирівна

12.07.1958

Громадянин
України

вища

35

Сапсай Сергій
Васильович

03.06.1973

Громадянин
України

вища

36

Сахно Світлана
Борисівна

20.05.1966

Громадянка
України

вища

Партійність

партії
«Опозиційний
блок»
член
Політичної
партії
«Опозиційний
блок»

Посада

Місце роботи
(заняття)

Місце
проживання

«Центральний гірничо
ська обл.
- збагачувальний
комбінат»
Публічне акціонерне м. Кривий Ріг,
заступник
товариство
Дніпропетров
директора з «Центральний гірничо
ська обл.
закупівлі
- збагачувальний
комбінат»
Публічне акціонерне м. Кривий Ріг,
начальник
товариство
Дніпропетров
безпартійний автотранспор «Центральний гірничо
ська обл.
тного цеху
- збагачувальний
комбінат»
член
м. Кривий Ріг,
Товариство з
Політичної
начальник
обмеженою
Дніпропетров
партії
автомобільно
відповідальністю
ська обл.
«Опозиційний
ї колони
«Промгідротех-буд»
блок»
член
Публічне акціонерне м. Кривий Ріг,
Політичної
товариство
начальник
Дніпропетров
партії
«Центральний гірничоцеху
ська обл.
«Опозиційний
збагачувальний
блок»
комбінат»
член
Публічне акціонерне м. Кривий Ріг,
Політичної
товариство
начальник
Дніпропетров
партії
«Центральний гірничо
кар'єру
ська обл.
«Опозиційний
- збагачувальний
блок»
комбінат»
м. Кривий Ріг,
Криворізький
комунальний
Дніпропетров
завідувач
безпартійний
дошкільний заклад
ська обл.
№71
Публічне акціонерне м. Кривий Ріг,
начальник
товариство
Дніпропетров
безпартійний
шахти ім.
«Центральний гірничо
ська обл.
Орджонікідзе
- збагачувальний
комбінат»
Комунальний заклад м. Кривий Ріг,
безпартійна
директор
«Центр соціально Дніпропетров
психологічної

Перший кандидат або
номер територіального
виборчого округу, за
яким закріплюється
кандидат у депутати

Дата
прийняття
рішення про
реєстрацію
кандидатом у
депутати
(дд.мм.рррр)

Номер
рішення про
реєстрацію
кандидатом у
депутати

14

26.09.2015

№7

35

26.09.2015

№7

4

26.09.2015

№7

28

26.09.2015

№7

6

26.09.2015

№7

42

26.09.2015

№7

9

26.09.2015

№7

11

26.09.2015

№7

№
з/п

37

38

39

40

41

Прізвище, власне ім’я
(усі власні імена),
по батькові
(за наявності) кандидата у
депутати

Солонський
В’ячеслав
Миколайович

Тимчук Сергій
Валер’янович

Холод Олег
Васильович

Шарах Олег
Леонідович

Шитов Олег
Леонідович

Число,
місяць, рік
народження
(дд.мм.рррр)

Громадянство

Громадянин
08.10.1973
України

13.02.1967

30.08.1964

29.06.1969

15.12.1974

Громадянин
України

Громадянин
України

Громадянин
України

Громадянин
України

Освіта
(загальна
середня,
професійнотехнічна,
вища)

Партійність

вища

безпартійний

вища

член
Політичної
партії
«Опозиційний
блок»

Посада

головний
лікар

директор

Перший кандидат або
номер територіального
виборчого округу, за
яким закріплюється
кандидат у депутати

Дата
прийняття
рішення про
реєстрацію
кандидатом у
депутати
(дд.мм.рррр)

Номер
рішення про
реєстрацію
кандидатом у
депутати

Місце роботи
(заняття)

Місце
проживання

реабілітації № 1»

ська обл.

Комунальний заклад
«Криворізький психоневрологічний
диспансер «ДОР»
Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Шляхпостач»

м. Кривий Ріг,
Дніпропетров
ська обл.

31

26.09.2015

№7

м. Кривий Ріг,
Дніпропетров
ська обл.

36

26.09.2015

№7

26

26.09.2015

№7

вища

безпартійний

Публічне акціонерне
начальник
товариство
м. Кривий Ріг,
управління
«Центральний гірничо- Дніпропетров
залізничного
збагачувальний
ська обл.
транспорту
комбінат»

вища

член
Політичної
партії
«Опозиційний
блок»

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Житлоком-центр»

м. Кривий Ріг,
Дніпропетров
ська обл.

40

26.09.2015

№7

вища

Публічне акціонерне
начальник
товариство
м. Кривий Ріг,
гірничо –
безпартійний
«Центральний гірничо- Дніпропетров
транспортног
збагачувальний
ська обл.
о цеху № 2
комбінат»

16

26.09.2015

№7

Приватне акціонерне
товариство «Дніпротрансмаш»

м. Кривий Ріг,
Дніпропетров
ська обл.

39

26.09.2015

№7

Публічне акціонерне
товариство

м. Кривий Ріг,
Дніпропетров

25

26.09.2015

№7

директор

42

Щербак Олександр
Олександрович

Громадянин
21.04.1980
України

вища

член
заступник
Політичної
директора з
партії
економіки та
«Опозиційний
фінансів
блок»

43

Яновський Сергій

13.09.1965 Громадянин

вища

безпартійний

головний

№
з/п

Прізвище, власне ім’я
(усі власні імена),
по батькові
(за наявності) кандидата у
депутати

Пантелійович

Число,
місяць, рік
народження
(дд.мм.рррр)

Громадянство

Освіта
(загальна
середня,
професійнотехнічна,
вища)

Партійність

України

Секретар Жовтневої районної у місті Кривому Розі
виборчої комісії Дніпропетровської області

Посада

енергетик

Місце роботи
(заняття)

Місце
проживання

«Центральний гірничозбагачувальний
комбінат»

ська обл.

Перший кандидат або
номер територіального
виборчого округу, за
яким закріплюється
кандидат у депутати

Комісаренко Ю.П.

Дата
прийняття
рішення про
реєстрацію
кандидатом у
депутати
(дд.мм.рррр)

Номер
рішення про
реєстрацію
кандидатом у
депутати

Додаток 2
до постанови
Жовтневої районної у місті Кривому Розі
виборчої комісії Дніпропетровської області
від " 26 " вересня 2015 року № 7
ВИБОРЧИЙ СПИСОК
кандидатів у депутати Жовтневої районної у місті Кривому Розі ради, висунутих Криворізькою міською організацією
Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» у багатомандатному виборчому окрузі

№
з/п

1

2

Прізвище, власне ім’я
(усі власні імена),
по батькові
(за наявності)
кандидата у депутати

Левченко Дмитро
Петрович

Бардадим
Елеонора
Миколаївна

3

Беленков Сергій
Леонідович

4

Біленко Василь
Васильович

Число, місяць,
рік народження
(дд.мм.рррр)

18.02.1984

Громадянство

Громадянин
України

Освіта (загальна
середня,
професійнотехнічна, вища)

Партійність

Посада

Місце роботи
(заняття)

Місце
проживання

Перший кандидат
Дата прийняття
Номер
або номер
рішення про
рішення
територіального
реєстрацію
про
виборчого округу,
кандидатом у реєстрацію
за яким
депутати
кандидатом
закріплюється
(дд.мм.рррр)
у депутати
кандидат у депутати

тимчасово не
працює

м. Кривий
тимчасово не
Ріг,
працює
Дніпропетров
ська обл.

Перший
кандидат

26.09.2015

№7

вища

член партії ВО
«Батьківщина»

тимчасово не
працює

м. Кривий
тимчасово не
Ріг,
працює
Дніпропетров
ська обл.

11

26.09.2015

№7

Державний
м. Кривий
член партії ВО
Мелітопольсь
Ріг,
технік-механік
«Батьківщина»
кий завод
Дніпропетров
«Гідромаш»
ська обл.

20

26.09.2015

№7

м. Кривий
Ріг,
Дніпропетров
ська обл.

39

26.09.2015

№7

вища

23.10.1976

Громадянин
України

27.11.1975

Громадянин
України

вища

25.05.1982

Громадянин
України

професійнотехнічна

член партії ВО
«Батьківщина»

член партії ВО
«Батьківщина»

слюсар

Публічне
акціонерне
товариство
«Арселор

№
з/п

Прізвище, власне ім’я
(усі власні імена),
по батькові
(за наявності)
кандидата у депутати

Число, місяць,
рік народження
(дд.мм.рррр)

Громадянство

Освіта (загальна
середня,
професійнотехнічна, вища)

Партійність

Посада

Місце роботи
(заняття)

Місце
проживання

Перший кандидат
Дата прийняття
Номер
або номер
рішення про
рішення
територіального
реєстрацію
про
виборчого округу,
кандидатом у реєстрацію
за яким
депутати
кандидатом
закріплюється
(дд.мм.рррр)
у депутати
кандидат у депутати

Міттал
Кривий Ріг»

5

6

7

8

9

10

Бущак Сергій
Васильович

Васильєва Ірина
Вікторівна

Галіба Артем
Олександрович

Година Вадим
Юрійович

11.08.1978

03.01.1968

23.05.1984

20.02.1971

Громадянин
України

Громадянин
України

Громадянин
України

Громадянин
України

професійнотехнічна

м. Кривий
член партії ВО фізична особа - фізична особа
Ріг,
«Батьківщина» підприємець - підприємець Дніпропетров
ська обл.

професійнотехнічна

м. Кривий
тимчасово не
Ріг,
працює
Дніпропетров
ська обл.

вища

загальна
середня

35

26.09.2015

№7

26

26.09.2015

№7

перебуває на перебуває на
обліку в
обліку в
м. Кривий
член партії ВО Криворізькому Криворізьком
Ріг,
«Батьківщина»
міському
у міському Дніпропетров
центрі
центрі
ська обл.
зайнятості
зайнятості

18

26.09.2015

№7

заступник
директора

Товариство з
обмеженою
м. Кривий
відповідальні
Ріг,
стю
Дніпропетров
«МетПром
ська обл.
Альянс»

31

26.09.2015

№7

Криворізький
Гірничом. Кривий
електромехан
Ріг,
ічний
Дніпропетров
технікум
ська обл.
ДВНЗ «КНУ»

14

26.09.2015

№7

Товариство з
обмеженою

13

26.09.2015

№7

член партії ВО
«Батьківщина»

член партії ВО
«Батьківщина»

тимчасово не
працює

Горбуля
Олександр
Анатолійович

16.10.1980

Громадянин
України

вища

член партії ВО
«Батьківщина»

викладач
суспільних
дисциплін

Грищенко Артур
Юрійович

22.05.1986

Громадянин
України

загальна
середня

член партії ВО
«Батьківщина»

Оператор
маслопресу

м. Кривий
Ріг,

№
з/п

Прізвище, власне ім’я
(усі власні імена),
по батькові
(за наявності)
кандидата у депутати

Число, місяць,
рік народження
(дд.мм.рррр)

Громадянство

Освіта (загальна
середня,
професійнотехнічна, вища)

Партійність

Посада

Місце роботи
(заняття)

Місце
проживання

Перший кандидат
Дата прийняття
Номер
або номер
рішення про
рішення
територіального
реєстрацію
про
виборчого округу,
кандидатом у реєстрацію
за яким
депутати
кандидатом
закріплюється
(дд.мм.рррр)
у депутати
кандидат у депутати

відповідальні Дніпропетров
стю
ська обл.
«ДніпроОлія»

11

Давидовська Алла
Василівна

12

Єщіна Вікторія
Вячеславівна

08.02.1978

Громадянин
України

загальна
середня

член партії ВО
«Батьківщина»

приватний
підприємець

м. Кривий
приватний
Ріг,
підприємець Дніпропетров
ська обл.

27

26.09.2015

№7

14.02.1984

Громадянин
України

професійнотехнічна

член партії ВО
«Батьківщина»

тимчасово не
працює

м. Кривий
тимчасово не
Ріг,
працює
Дніпропетров
ська обл.

33

26.09.2015

№7

36

26.09.2015

№7

5

26.09.2015

№7

41

26.09.2015

№7

13

Жданюк Віталій
Анатолійович

11.07.1961

Громадянин
України

професійнотехнічна

член партії ВО
«Батьківщина»

водій

14

Клеменкова
Оксана Юріївна

10.11.1981

Громадянин
України

вища

член партії ВО
«Батьківщина»

тимчасово не
працює

15

Клєвцова Тетяна
Вікторівна

31.03.1979

Громадянин
України

загальна
середня

член партії ВО
«Батьківщина»

приватний
підприємець

16

17

Коваленко Юрій
Вікторович

Корчинський
Роман

м. Кривий
Товариство з
Ріг,
обмеженою
відповідальні Дніпропетров
стю
ська обл.
«Лінксервіс»
м. Кривий
тимчасово не
Ріг,
працює
Дніпропетров
ська обл.
м. Кривий
приватний
Ріг,
підприємець Дніпропетров
ська обл.

05.07.1967

Громадянин
України

загальна
середня

член партії ВО
«Батьківщина»

голова
правління

Публічне
акціонерне
товариство
«ТерниАвто»

03.08.1976

Громадянин

вища

член партії ВО

водій

Публічне
акціонерне

м. Кривий
Ріг,
Дніпропетров
ська обл.

2

26.09.2015

№7

м. Кривий
Ріг,

19

26.09.2015

№7

№
з/п

18

19

20

21

22

23

Прізвище, власне ім’я
(усі власні імена),
по батькові
(за наявності)
кандидата у депутати

Число, місяць,
рік народження
(дд.мм.рррр)

Громадянство

Освіта (загальна
середня,
професійнотехнічна, вища)

Партійність

Миколайович

України

Кудря Ганна
Володимирівна

10.06.1982

Громадянин
України

професійнотехнічна

член партії ВО
«Батьківщина»

16.07.1975

Громадянин
України

професійнотехнічна

02.11.1983

Громадянин
України

вища

Кутінов
Володимир
Петрович

Кучер Олександр
Валентинович

Левковський Іван
Олександрович

09.05.1967

Громадянин
України

Посада

«Батьківщина»

загальна
середня

Місце роботи
(заняття)

Місце
проживання

Перший кандидат
Дата прийняття
Номер
або номер
рішення про
рішення
територіального
реєстрацію
про
виборчого округу,
кандидатом у реєстрацію
за яким
депутати
кандидатом
закріплюється
(дд.мм.рррр)
у депутати
кандидат у депутати

товариство Дніпропетров
«Арселор
ська обл.
Міттал
Кривий Ріг»

тимчасово не
працює

м. Кривий
тимчасово не
Ріг,
працює
Дніпропетров
ська обл.

1

26.09.2015

№7

член партії ВО
«Батьківщина»

водій

Товариство з
м. Кривий
обмеженою
Ріг,
відповідальні Дніпропетров
стю «Каскад»
ська обл.

15

26.09.2015

№7

член партії ВО
«Батьківщина»

заступник
директора

Приватне
м. Кривий
підприємство
Ріг,
«РеквіємДніпропетров
Сервіс»
ська обл.

38

26.09.2015

№7

водій

Криворізький
районний
м. Кривий
центр ПМСД
Ріг,
Криворізької
Дніпропетров
райради
ська обл.
Дніпропетров
ської області

23

26.09.2015

№7

м. Кривий
тимчасово не
Ріг,
працює
Дніпропетров
ська обл.

17

26.09.2015

№7

Товариство з
м. Кривий
обмеженою
Ріг,
відповідальні Дніпропетров

40

26.09.2015

№7

член партії ВО
«Батьківщина»

Лекомцев
Владислав
Володимирович

21.02.1994

Громадянин
України

вища

член партії ВО
«Батьківщина»

тимчасово не
працює

Лєбєдєв Рустем
Нематович

17.06.1983

Громадянин
України

загальна
середня

член партії ВО
«Батьківщина»

технічний
спеціаліст

№
з/п

24

Прізвище, власне ім’я
(усі власні імена),
по батькові
(за наявності)
кандидата у депутати

Лисяк Сергій
Васильович

25

Литвин Сергій
Юрійович

26

Лісняк Аліна
Сергіївна

27

Маліч Ігор
Вячеславович

28

Міщенко
Валентина
Олександрівна

Число, місяць,
рік народження
(дд.мм.рррр)

07.08.1976

Громадянство

Громадянин
України

06.07.1984

Громадянин
України

20.06.1985

Громадянин
України

12.06.1983

Громадянин
України

23.02.1956

Громадянин
України

Освіта (загальна
середня,
професійнотехнічна, вища)

Партійність

Посада

Місце роботи
(заняття)

Місце
проживання

стю «ДІЄСА»

ська обл.

Перший кандидат
Дата прийняття
Номер
або номер
рішення про
рішення
територіального
реєстрацію
про
виборчого округу,
кандидатом у реєстрацію
за яким
депутати
кандидатом
закріплюється
(дд.мм.рррр)
у депутати
кандидат у депутати

Товариство з
обмеженою
м. Кривий
член партії ВО
відповідальні
Ріг,
електромеханік
«Батьківщина»
стю
Дніпропетров
«Кривбасська обл.
ремонт»

24

26.09.2015

№7

Товариство з
м. Кривий
обмеженою
Ріг,
відповідальні
Дніпропетров
стю «Приват
ська обл.
Автотранс»

3

26.09.2015

№7

вища

Товариство з
м. Кривий
член партії ВО
обмеженою
Ріг,
старший касир
«Батьківщина»
відповідальні Дніпропетров
стю «ДІЄСА»
ська обл.

12

26.09.2015

№7

вища

м. Кривий
член партії ВО фізична особа - фізична особа
Ріг,
«Батьківщина» підприємець - підприємець Дніпропетров
ська обл.

26.09.2015

№7

вища

член партії ВО
«Батьківщина»

м. Кривий
приватний
Ріг,
підприємець Дніпропетров
ська обл.

29

26.09.2015

№7

6

26.09.2015

№7

32

26.09.2015

№7

вища

загальна
середня

член партії ВО
«Батьківщина»

механік

приватний
підприємець

29

Москаленко Денис
Миколайович

07.03.1980

Громадянин
України

вища

слюсар
Комунальне
м. Кривий
член партії ВО
аварійно
підприємство
Ріг,
«Батьківщина» відновлювальн
«Кривбас- Дніпропетров
их робіт
водоканал»
ська обл.

30

Опара Іван

18.08.1986

Громадянин

вища

член партії ВО

приватний

приватний

м. Кривий
Ріг,

42

№
з/п

Прізвище, власне ім’я
(усі власні імена),
по батькові
(за наявності)
кандидата у депутати

Число, місяць,
рік народження
(дд.мм.рррр)

Сергійович

31

32

33

Остапенко Олексій
Олегович

Павлиш Михайло
Вікторович

Плакса Олександр
Дмитрович

34

Платонов Сергій
Вікторович

35

Савеленко Денис
Вікторович

Громадянство

Освіта (загальна
середня,
професійнотехнічна, вища)

України

14.02.1995

28.04.1987

18.04.1956

Громадянин
України

Громадянин
України

Громадянин
України

09.07.1979

Громадянин
України

20.10.1984

Громадянин
України

професійнотехнічна

вища

вища

Партійність

Посада

«Батьківщина»

підприємець

Місце роботи
(заняття)

Місце
проживання

Перший кандидат
Дата прийняття
Номер
або номер
рішення про
рішення
територіального
реєстрацію
про
виборчого округу,
кандидатом у реєстрацію
за яким
депутати
кандидатом
закріплюється
(дд.мм.рррр)
у депутати
кандидат у депутати

підприємець Дніпропетров
ська обл.

студент

ДВНЗ
м. Кривий
«Криворізьки
Ріг,
й
Дніпропетров
національний
ська обл.
університет»

10

26.09.2015

№7

член партії ВО
«Батьківщина»

тимчасово не
працює

м. Кривий
тимчасово не
Ріг,
працює
Дніпропетров
ська обл.

25

26.09.2015

№7

член партії ВО
«Батьківщина»

голова
спортивного
комітету

м. Кривий
Ріг,
Дніпропетров
ська обл.

28

26.09.2015

№7

34

26.09.2015

№7

член партії ВО
«Батьківщина»

Виконком
Жовтневої
районної у
місті ради

вища

член партії ВО
«Батьківщина»

слюсар
ремонтник

Публічне
акціонерне
м. Кривий
товариство
Ріг,
«Арселор
Дніпропетров
Міттал
ська обл.
Кривий Ріг»

вища

член партії ВО
«Батьківщина»

продавець не
продовольчих
товарів

Товариство з
м. Кривий
обмеженою
Ріг,
відповідальні Дніпропетров
стю «ДІЄСА»
ська обл.

9

26.09.2015

№7

4

26.09.2015

№7

30

26.09.2015

№7

36

Савчук Олена
Василівна

15.05.1960

Громадянин
України

професійнотехнічна

член партії ВО
«Батьківщина»

перукар

Перукарня
«Джулія»

м. Кривий
Ріг,
Дніпропетров
ська обл.

37

Семенець Ігор

26.05.1979

Громадянин

вища

член партії ВО

приватний

Фізична

м. Кривий

№
з/п

Прізвище, власне ім’я
(усі власні імена),
по батькові
(за наявності)
кандидата у депутати

Число, місяць,
рік народження
(дд.мм.рррр)

Анатолійович

38

39

40

41

42

43

Стебловський
Владислав
Миколайович

Харчук Світлана
Олегівна

Швецова Світлана
Геннадіївна

Шинкаренко
Сергій Вікторович

Юрчук Наталя
Олександрівна

Янко Олена
Миколаївна

Громадянство

Освіта (загальна
середня,
професійнотехнічна, вища)

України

09.06.1978

16.11.1988

Громадянин
України

Громадянин
України

Партійність

Посада

«Батьківщина»

підприємець

особа Ріг,
підприємець Дніпропетров
ська обл.

22

26.09.2015

№7

професійнотехнічна

Придніпровсь
м. Кривий
прийомоздавал ка залізниця,
член партії ВО
Ріг,
ьник вантажу
ст. Кривий
«Батьківщина»
Дніпропетров
та багажу
Ріг ська обл.
Головний

21

26.09.2015

№7

м. Кривий
член партії ВО фізична особа - фізична особа
Ріг,
«Батьківщина» підприємець - підприємець Дніпропетров
ська обл.

7

26.09.2015

№7

тимчасово не
працює

м. Кривий
тимчасово не
Ріг,
працює
Дніпропетров
ська обл.

37

26.09.2015

№7

Товариство з
м. Кривий
обмеженою
Ріг,
відповідальні Дніпропетров
стю «ДІЄСА»
ська обл.

16

26.09.2015

№7

8

26.09.2015

№7

вища

член партії ВО
«Батьківщина»

начальник
дільниці

Громадянин
України

загальна
середня

06.04.1983

Громадянин
України

професійнотехнічна

член партії ВО
«Батьківщина»

08.09.1988

Громадянин
України

вища

член партії ВО
«Батьківщина»

адміністратор

член партії ВО
«Батьківщина»

дозувальник
гарячого
повернення

Громадянин
України

Місце
проживання

Товариство з
обмеженою
м. Кривий
відповідальні
Ріг,
стю
Дніпропетров
«Будинокська обл.
Сервіс»

05.06.1976

03.01.1978

Місце роботи
(заняття)

Перший кандидат
Дата прийняття
Номер
або номер
рішення про
рішення
територіального
реєстрацію
про
виборчого округу,
кандидатом у реєстрацію
за яким
депутати
кандидатом
закріплюється
(дд.мм.рррр)
у депутати
кандидат у депутати

професійнотехнічна

Публічне
акціонерне
товариство
«Арселор
Міттал

м. Кривий
Ріг,
Дніпропетров
ська обл.

№
з/п

Прізвище, власне ім’я
(усі власні імена),
по батькові
(за наявності)
кандидата у депутати

Число, місяць,
рік народження
(дд.мм.рррр)

Громадянство

Освіта (загальна
середня,
професійнотехнічна, вища)

Партійність

Посада

Місце роботи
(заняття)

Місце
проживання

Перший кандидат
Дата прийняття
Номер
або номер
рішення про
рішення
територіального
реєстрацію
про
виборчого округу,
кандидатом у реєстрацію
за яким
депутати
кандидатом
закріплюється
(дд.мм.рррр)
у депутати
кандидат у депутати

Кривий Ріг»

Секретар Жовтневої районної у місті Кривому Розі
виборчої комісії Дніпропетровської області

Комісаренко Ю.П.

