
Форма № 2 

 
(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення) 

ВІДОМОСТІ 

про зареєстрованих кандидатів у депутати 

 , 
(Верховної Ради Автономної Республіки Крим, назва обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) 

включених до єдиного виборчого списку 

Полтавська обласна організація Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» 

(назва місцевої організації політичної партії у називному відмінку) 
 

Порядковий 

номер 

кандидата у 

єдиному 

виборчому 

списку 

Прізвище, 

власне ім’я 

(усі власні 

імена),  

по батькові  

(за наявності) 

 

Усі попередні 

прізвища, 

власні імена, 

по батькові та 

дати їх зміни 

кандидатом  

Число,  

місяць, рік 

народження 

(дд.мм.рррр) 

Місце 

народження 
Грома-дянство Освіта Партійність 

Посада 

(заняття) 

Місце 

роботи 

Місце 

проживання 

Перший кандидат 

або номер 

територіального 

виборчого округу, 

до якого 

віднесено 

кандидата в 

депутати 

Порядковий 

номер 

кандидата у 

відповідному 

територіаль-

ному 

виборчому 

списку (крім 

першого 

кандидата) 

Дата прийняття 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом у 

депутати 

(дд.мм.рррр) 

Номер 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом 

у депутати 

Відомості 

про 

наявність чи 

відсутність 

судимості 

(наявна або 

відсутня) 

Відомості про 

наявність чи 

відсутність 

заборгованості зі 

сплати аліментів 

на утримання 

дитини (наявна 

або відсутня)   

1 

Бєлоножко 

Олег 

Вячеславови
ч 

 

18.12.1973 

м. Полтава, 

Полтавська 

обл. 

 

України 

Вища 

Політична 

партія 

Всеукраїнс
ьке 

об’єднання 

"Батьківщи
на" 

Головний 

лікар 

ТОВ «РО 
ЄВРОМЕД

» 

м. Полтава 
Перший 

кандидат 
 25.09.2020 16 

відсутня відсутня 

2 

Федій Ігор 

Анатолійови

ч 

  

25.09.1973 

с.Берестове

нька, 
Красноградс

ький р-н, 

 

України 

 

Вища 

Політична 

партія 
Всеукраїнс

ьке 

Перший 

заступник 
міського 

голови 

Виконавчи

й комітет 
полтавська 

міська рада 

м. Полтава 

4 1 25.09.2020 16 

відсутня відсутня 

 

   У разі, якщо особа протягом останніх п’яти років до дня виборів змінювала прізвище та/або власне ім’я, та/або 

по батькові, зазначаються усі попередні прізвища, власні імена, по батькові та дати їх зміни кандидатом. Наприклад, до 

14.09.2016 року – Петренко Марія Анатоліївна, до 12.06.2018 року – Брунь Марія Анатоліївна. 

   Відомості про наявність/відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір 

якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового 

виконання, зазначаються згідно із заявою кандидата в депутати, яка подається під час реєстрації.

 



Порядковий 

номер 

кандидата у 

єдиному 

виборчому 

списку 

Прізвище, 

власне ім’я 

(усі власні 

імена),  

по батькові  

(за наявності) 

 

Усі попередні 

прізвища, 

власні імена, 

по батькові та 

дати їх зміни 

кандидатом  

Число,  

місяць, рік 

народження 

(дд.мм.рррр) 

Місце 

народження 
Грома-дянство Освіта Партійність 

Посада 

(заняття) 

Місце 

роботи 

Місце 

проживання 

Перший кандидат 

або номер 

територіального 

виборчого округу, 

до якого 

віднесено 

кандидата в 

депутати 

Порядковий 

номер 

кандидата у 

відповідному 

територіаль-

ному 

виборчому 

списку (крім 

першого 

кандидата) 

Дата прийняття 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом у 

депутати 

(дд.мм.рррр) 

Номер 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом 

у депутати 

Відомості 

про 

наявність чи 

відсутність 

судимості 

(наявна або 

відсутня) 

Відомості про 

наявність чи 

відсутність 

заборгованості зі 

сплати аліментів 

на утримання 

дитини (наявна 

або відсутня)   

Харківська 

обл. 

об’єднання 

"Батьківщи

на" 

3 
Пінчук 

Олександр 

Петрович 

  
 

09.12.1970 

м. Полтава, 
Полтавська 

обл. 

 
України 

 
Професій

но-
технічна 

Політична 
партія 

Всеукраїнс
ьке 

об’єднання 

"Батьківщи
на" 

 Приватний 
підприємец

ь 

 
м. Полтава 

1 1 25.09.2020 16 

відсутня відсутня 

4 
Булойчик 

Олена 

Михайлівна 

 
01.12.1966 

м. Єнакієво, 

Донецька 

обл. 
 України Вища 

безпартійн

а 
 

Приватний 
підприємец

ь 

 

м. Миргород, 

 Полтавська 
обл. 

4 3 25.09.2020 16 

відсутня відсутня 

5 
Чуб Наталія 
Василівна 

 27.05.1963 м. 

Артемівськ,  
Донецька 

обл. 

 

 України 

 

Вища 

Політична 

партія 
Всеукраїнс

ьке 

об’єднання 
"Батьківщи

на" 

 Приватний 

підприємец
ь 

с. Яреськи, 

Шишацький 
р-н,  

Полтавська 

обл.,   

1 3 25.09.2020 16 

відсутня відсутня 

6 

Петров 

Дмитро 
Владиславов

ич 

 

19.06.1968 

м. Полтава, 

Полтавська 
обл. 

 

України 

 

Вища 

Політична 

партія 
Всеукраїнс

ьке 

об’єднання 
"Батьківщи

на" 

 

Приватний 

підприємец

ь 

м. Полтава 3 1 25.09.2020 16 

відсутня відсутня 

7 

Клименко 

Анатолій 

Юрійович 

  
 

 

 
23.08.1959 

м. Полтава, 
Полтавська 

обл. 

 
 

 

 
України 

 
 

 

 
Вища 

 
 

Політична 

партія 
Всеукраїнс

ьке 

об’єднання 
"Батьківщи

на"» 

Голова 
дорожньог

о комітету 

працівникі
в 

Південної 

залізниці 
Вільної 

профспілки 

машиністів 
України 

 
 

 

Південна 
залізниця 

 м. Полтава 

2 1 25.09.2020 16 

відсутня відсутня 

8 

Пишкін 

Володимир 
Володимиро

вич 

 

01.05.1980 

м. Умань,  

Черкаська 
обл. 

 

 
України 

 

 
Вища 

Політична 

партія 
Всеукраїнс

ьке 

об’єднання 

"Батьківщи

на" 

Заступник 

голови 

Подільсько
ї районної 

ради у 

м.Полтаві 

Виконавчи

й комітет 

Подільсько
ї районної 

ради у м. 

Полтаві 

 м. Полтава 1 2 25.09.2020 16 

відсутня відсутня 



Порядковий 

номер 

кандидата у 

єдиному 

виборчому 

списку 

Прізвище, 

власне ім’я 

(усі власні 

імена),  

по батькові  

(за наявності) 

 

Усі попередні 

прізвища, 

власні імена, 

по батькові та 

дати їх зміни 

кандидатом  

Число,  

місяць, рік 

народження 

(дд.мм.рррр) 

Місце 

народження 
Грома-дянство Освіта Партійність 

Посада 

(заняття) 

Місце 

роботи 

Місце 

проживання 

Перший кандидат 

або номер 

територіального 

виборчого округу, 

до якого 

віднесено 

кандидата в 

депутати 

Порядковий 

номер 

кандидата у 

відповідному 

територіаль-

ному 

виборчому 

списку (крім 

першого 

кандидата) 

Дата прийняття 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом у 

депутати 

(дд.мм.рррр) 

Номер 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом 

у депутати 

Відомості 

про 

наявність чи 

відсутність 

судимості 

(наявна або 

відсутня) 

Відомості про 

наявність чи 

відсутність 

заборгованості зі 

сплати аліментів 

на утримання 

дитини (наявна 

або відсутня)   

9 
Шевченко 

Ольга 

Іванівна 

 

25.05.1963 

с. Білики,  

Миргородсь

кий р-н,  
Полтавська 

обл. 

 України Вища 

Політична 

партія 

Всеукраїнс
ьке 

об’єднання 

"Батьківщи
на" 

 
Тимчасово 

не працює 

с. Білики, 

Миргородськ
ий р-н, 

Полтавська 

обл. 

4 4 25.09.2020 16 

відсутня відсутня 

10 

Ващенко 

Людмила 

Іванівна 

 

22..01.1978 

с. Солонці,  

Миргородсь
кий р-н,  

Полтавська 

обл. 

 України 

Професій

но-

технічна 

Політична 

партія 
Всеукраїнс

ьке 

об’єднання 
"Батьківщи

на" 

Начальник 

Солонцівсь

ке 
відділення 

зв’язку 

с.Солонці, 
Миргородськ

ий р-н, 

Полтавська 
обл.,  

1 6 25.09.2020 16 

відсутня відсутня 

11 

Бойко 

Геннадій 

Юрійович 

 

06.12.1968 

м. Полтава, 

Полтавська 
обл. 

України Вища 

Політична 

партія 
Всеукраїнс

ьке 

об’єднання 
"Батьківщи

на" 

Регіональн

ий 
представни

к  

ТОВ 

«Наше 

тепло» 

м. Полтава 4 2 25.09.2020 16 

відсутня відсутня 

12 

Богданов 

Костянтин 
Васильович 

 

01.09.1953 

с. 
Полетаєво,  

Токаревськи

й р-н, 
Тамбовська 

обл. 

України Вища 

Політична 
партія 

Всеукраїнс

ьке 
об’єднання 

"Батьківщи

на" 

 Пенсіонер 

м. Миргород, 
Полтавська 

обл. 

 

4 5 25.09.2020 16 

відсутня відсутня 

13 

Павлова 

Наталія 

Іванівна 

 

16.11.1969 

м. 
Миргород,  

Полтавська 

обл.  України Вища 

Політична 
партія 

Всеукраїнс

ьке 

об’єднання 

"Батьківщи
на" 

 
Тимчасово 

не працює 

с. Полив’яне, 
Миргородськ

ий р-н,  

Полтавська 
обл. 

 

4 7 25.09.2020 16 

відсутня відсутня 

14 
Слізко 

Наталія 

Іванівна 

  

21.11.1988 

с. Пришиб,  

Шищацький 

р-н,  
Полтавська 

обл. 

 

України 

Професій

но-

технічна 

Політична 

партія 

Всеукраїнс
ьке 

об’єднання 

"Батьківщи
на" 

 

Продавець 

 

ФОП  

Чтенцова 

с.Воронянщи

на, 

Шишацький 
р-н, 

Полтавська 

обл. 

 

1 

 

5 
25.09.2020 16 

відсутня відсутня 

15 
Михайленко 

Сергій 

Юрійович 

 
05.01.1968 

м. 

Миргород,  

Полтавська 

обл. 

України Вища 
безпартійн

ий 
Начальник 

Відділ 

охорони 

здоров'я 

виконавчог

м. Миргород, 
Полтавська 

обл. 
4 8 25.09.2020 16 

відсутня відсутня 



Порядковий 

номер 

кандидата у 

єдиному 

виборчому 

списку 

Прізвище, 

власне ім’я 

(усі власні 

імена),  

по батькові  

(за наявності) 

 

Усі попередні 

прізвища, 

власні імена, 

по батькові та 

дати їх зміни 

кандидатом  

Число,  

місяць, рік 

народження 

(дд.мм.рррр) 

Місце 

народження 
Грома-дянство Освіта Партійність 

Посада 

(заняття) 

Місце 

роботи 

Місце 

проживання 

Перший кандидат 

або номер 

територіального 

виборчого округу, 

до якого 

віднесено 

кандидата в 

депутати 

Порядковий 

номер 

кандидата у 

відповідному 

територіаль-

ному 

виборчому 

списку (крім 

першого 

кандидата) 

Дата прийняття 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом у 

депутати 

(дд.мм.рррр) 

Номер 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом 

у депутати 

Відомості 

про 

наявність чи 

відсутність 

судимості 

(наявна або 

відсутня) 

Відомості про 

наявність чи 

відсутність 

заборгованості зі 

сплати аліментів 

на утримання 

дитини (наявна 

або відсутня)   

о комітету 

Миргородс

ької міської 
ради 

 

16 
Ковальова 
Катерина 

Олексіївна 

 
27.06.1990 

с. Веприк,  

Гадяцький 
р-н 

Полтавська 

обл. 

 

 
України 

 

 
Вища 

безпартійн

а 

Завідувач-
лікар 

ЗПСЛ 

КНП 

Гадяцький 
ЦПМСД 

Сергіївська 

АЗПФМ 

с.Сергіївка, 

Гадяцький р-
н,  

Полтавська 

обл.  

2 3 25.09.2020 16 

відсутня відсутня 

17 
Батьковська 

Наталія 

Миколаївна 

 

06.01.1987 

М. Гадяч 
Полтавська 

обл. 

 
 

 України Загальна 

середня 

безпартійн

а 
 

Тимчасово 

не працює 

с.Біленченків
ка, 

Гадяцький р-

н, 
Полтавська 

обл. 

2 5 25.09.2020 16 

відсутня відсутня 

18 

Отисько 

Сергій 

Володимиро
вич 

 

04.09.1975 

м.Миргород,  
Полтавська 

обл. 

 
України 

 
Вища 

безпартійн

ий 
Викладач 

Хомутецьк
ий 

ветеринарн

ий 
зоотехніку

м 

с.Хомутець, 

Миргородськ
ий р-н, 

Полтавська 

обл.  

4 10 25.09.2020 16 

відсутня відсутня 

19 

Парфеня 

Микола 

Вікторович 

  

 
18.12.1964 

смт 

Комишня, 
Миргородсь

кий р-н, 

Полтавська 
обл. 

 

 
України 

 

 
Вища 

Політична 

партія 
Всеукраїнс

ьке 

об’єднання 
"Батьківщи

на" 

 

 
Заступник 

голови 

 

Миргородс
ька 

районна 

рада 

смт 

Комишня, 
Миргородськ

ий район, 

Полтавська 
обл.  

 

 
1 

4 25.09.2020 16 

відсутня відсутня 

20 

Гонтова 

Олена 
Сергіївна 

 

28.08.1981 

с. Шегені,  
Мостиський 

р-н,  

Львівська 
обл. 

 
 

 України 

 
Загальна 

середня 

Політична 
партія 

Всеукраїнс

ьке 
об’єднання 

"Батьківщи

на" 

Продавець 

ТОВ 

«СІЛЬПО-
ФУД» 

с.Лисівка, 

Гадяцький р-

н,  
Полтавська 

обл. 

2 6 25.09.2020 16 

відсутня відсутня 

21 

Маляренко 

Олексій 
Іванович 

  

 

12.10.1951 

с. 

Богодарівка,  

Чорнухинсь
кий р-н,  

Полтавська 

обл. 

 

 

України 

 

 

Вища 

 

Політична 

партія 
Всеукраїнс

ьке 

об’єднання 
"Батьківщи

на" 

 

 

 

 

 

Приватний 
Підприєме

ць 

м. Лохвиця, 

Лохвицький 

р-н,  
Полтавська 

обл. 
3 4 25.09.2020 16 

відсутня відсутня 

22 

Кладько 

Лариса 
Борисівна 

 
25.10.1963 

м. Охтирка,  

Сумська 
обл. 

 

 
України 

 

 
Вища 

 

Політична 
партія 

 

 
Землевпор

 

Погарщинс
ька 

с.Погарщина, 

Лохвицький 
р-н,  

3 3 25.09.2020 16 

відсутня відсутня 



Порядковий 

номер 

кандидата у 

єдиному 

виборчому 

списку 

Прізвище, 

власне ім’я 

(усі власні 

імена),  

по батькові  

(за наявності) 

 

Усі попередні 

прізвища, 

власні імена, 

по батькові та 

дати їх зміни 

кандидатом  

Число,  

місяць, рік 

народження 

(дд.мм.рррр) 

Місце 

народження 
Грома-дянство Освіта Партійність 

Посада 

(заняття) 

Місце 

роботи 

Місце 

проживання 

Перший кандидат 

або номер 

територіального 

виборчого округу, 

до якого 

віднесено 

кандидата в 

депутати 

Порядковий 

номер 

кандидата у 

відповідному 

територіаль-

ному 

виборчому 

списку (крім 

першого 

кандидата) 

Дата прийняття 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом у 

депутати 

(дд.мм.рррр) 

Номер 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом 

у депутати 

Відомості 

про 

наявність чи 

відсутність 

судимості 

(наявна або 

відсутня) 

Відомості про 

наявність чи 

відсутність 

заборгованості зі 

сплати аліментів 

на утримання 

дитини (наявна 

або відсутня)   

Всеукраїнс

ьке 

об’єднання 
"Батьківщи

на" 

ядник сільська 

рада 

Полтавська 

обл.  

23 

Хоролець 

Григорій 
Дмитрович 

  
 

19.02.1972 

с. 
Куйбишеве,  

Шищацький 

р-н,  
Полтавська 

обл. 

 
 

України 

 
 

Вища 

Політична 
партія 

Всеукраїнс

ьке 
об’єднання 

"Батьківщи

на" 

 
 

Лісничий 

ДП 
«Полтавськ

е лісове 

господарст
во» 

смт Шишаки,  
Шишацький 

р-н, 

Полтавська 
обл.  

1 7 25.09.2020 16 

відсутня відсутня 

24 

Мельник 

Іван 

Андрійович 

 
22.01.1957 

с. Бобрик,  
Гадяцький 

р-н,  

Полтавська 
обл. 

 
 

України 

 
 

Вища 
безпартійн

ий 
Викладач 

Гадяцьке 
ВПАУ 

м. Гадяч, 

Полтавська 

обл. 

2 2 25.09.2020 16 

відсутня відсутня 

25 
Ярмоленко 

Юлія 

Віталіївна 

  

 
22.05.1979 

м. Джанкой,  

АРК 

  

України 

 

Загальна 
середня 

 

Політична 
партія 

Всеукраїнс

ьке 
об’єднання 

"Батьківщи

на" 

 

 
Директор 

 

 
Харківецьк

ий СБК 

с. Харківці, 

Лохвицький 
р-н, 

Полтавська 

обл. 
3 5 25.09.2020 16 

відсутня відсутня 

26 

Руденський 
Сергій 

Миколайови

ч 

 
23.02.1965 

м. 
Миргород,  

Полтавська 

обл. 

України Вища 
безпартійн

ий 

Консультан

т 

Помічник 
директора 

ТОВ «Агро 

хол» 

м. Миргород,  
Полтавська 

обл. 

 

4 6 25.09.2020 16 

відсутня відсутня 

27 

Незямов 

Віктор 

Федотович 

 

07.06.1964 

с-ще 

Синєгорськи

й, м. Нижній 
Тагіл, 

Свердловськ

а обл. 

 

 

України 

 

 

Вища безпартійн
ий 

Директор 

Гадяцьке 

відділення 

«Датагруп» 

м. Гадяч, 

Полтавська 

обл. 

2 4 25.09.2020 16 

відсутня відсутня 

28 
Ковальська 

Інна 

Анатоліївна 

 
25.09.1984 

м. 

Миргород,  

Полтавська 
обл. 

України Вища 
безпартійн

а 
Директор 

«Сервісний 

центр» 

м.Миргоро
д 

м. Миргород,  
Полтавська 

обл. 

4 9 25.09.2020 16 

відсутня відсутня 

29 

Красюк 

Григорій 

Сергійович 

 

19.10.1958 

с-ще 

Липецьке,  

Котовський 
р-н, Одеська 

обл. 

України 

 

 

Вища безпартійн
ий 

Провідний 
спеціаліст 

Головне 
управління 

державної 

продспожи
вспілки 

с.Красна 

Лука, 

Гадяцький р-
н, 

Полтавська 

обл. 

2 7 25.09.2020 16 

відсутня відсутня 



Порядковий 

номер 

кандидата у 

єдиному 

виборчому 

списку 

Прізвище, 

власне ім’я 

(усі власні 

імена),  

по батькові  

(за наявності) 

 

Усі попередні 

прізвища, 

власні імена, 

по батькові та 

дати їх зміни 

кандидатом  

Число,  

місяць, рік 

народження 

(дд.мм.рррр) 

Місце 

народження 
Грома-дянство Освіта Партійність 

Посада 

(заняття) 

Місце 

роботи 

Місце 

проживання 

Перший кандидат 

або номер 

територіального 

виборчого округу, 

до якого 

віднесено 

кандидата в 

депутати 

Порядковий 

номер 

кандидата у 

відповідному 

територіаль-

ному 

виборчому 

списку (крім 

першого 

кандидата) 

Дата прийняття 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом у 

депутати 

(дд.мм.рррр) 

Номер 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом 

у депутати 

Відомості 

про 

наявність чи 

відсутність 

судимості 

(наявна або 

відсутня) 

Відомості про 

наявність чи 

відсутність 

заборгованості зі 

сплати аліментів 

на утримання 

дитини (наявна 

або відсутня)   

30 

Власенко 
Анатолій 

Миколайови

ч 

 

03.05.1969 

с. Сенча,  

Лохвицький 

р-н,  
Полтавська 

обл. 
України 

 

 

Вища 

 

Політична 

партія 
Всеукраїнс

ьке 

об’єднання 
"Батьківщи

на" 

 

 

 

 

 

Приватний 
Підприєме

ць 

 м.Заводське, 

Лохвицький 

р-н, 
Полтавська 

обл. 
3 2 25.09.2020 16 

відсутня відсутня 

 

Голова 

 

    

(назва територіальної виборчої комісії)  (підпис)  (ініціал імені та прізвище) 
 

МП 
   

Секретар 

 

    

(назва територіальної виборчої комісії)  (підпис)  (ініціал імені та прізвище) 
 

"___" _________________20__ року 
 


