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Це кеш https://www.chesno.org/politician/195450/ від Google. Це знімок сторінки станом на 10 чер. 2022
15:48:00 GMT. Поточна сторінка тим часом могла змінитися. Докладніше.

Повна версія Лише текстова версія Переглянути джерело

Порада. Щоб швидко знайти пошуковий термін на цій сторінці, натисніть Ctrl+F або ⌘-F (Mac) і
скористайтеся панеллю пошуку.

Лого ПолітХаб
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Підтримати
EN

Інформація на сторінках ПолітХаб оновлюється. Вибачте за незручності
Фото: Філонов Євген

Філонов Євген Олегович
Одеська обласна рада 8-го скликання: ОПЗЖ — список №47, округ 9

Рік народження: 1988

Загальна інформація

Опис політика
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Спортивно-концертний "Одеський Палац спорту",
Перший заступник директора, місце проживання: м. Одеса, Одеський район, Одеська обл., судимість
відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму
відповідних платежів за шість місяців з дня предʼявлення виконавчого документа до примусового
виконання, відсутня.

Пов'язані партії
Фото: Опозиційна платформа - За життя Опозиційна платформа - За життя
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Балотування
2020
список №47, округ 9
Одеська обласна рада 8-го скликання: ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА
ЖИТТЯ" — список №47, округ 9
Обрано

Пов'язані партії

Балотування

Інші джерела

Лого

Золото партій

Інструмент для зручного аналізу партійних фінансів

Лого

ЧЕСНО

Більше цікавої аналітики

Останні публікації ЧЕСНОДивитись більше

Компенсують і не комплексують: хто з нардепів у війну бере гроші з бюджету на житло?
ВРУ ВІЙНА

Компенсують і не комплексують: хто з нардепів у війну бере гроші з бюджету на житло?

Від початку 2022 року держава витратила на компенсацію житла в столиці для народних депутатів майже
7,2 млн грн.
Олександр Саліженко

4 години, 20 хвилин
Суд заборонив “Опозиційний блок”

ПАРТІЇ НОВИНА

Суд заборонив “Опозиційний блок”

8 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії “Опозиційний
блок”.
Ірина Федорів

8 червня 16:00
ДержZрадники і заборона партій: що маємо робити, щоб це не повторилося знову

СПЕЦПРОЄКТ НАРДЕПИ

ДержZрадники і заборона партій: що маємо робити, щоб це не повторилося знову

Прізвища, які треба закарбувати у нашій політичній пам’яті.
Ірина Федорів

8 червня 11:23
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Дивитись більше

Дивитись більше про політика в інших джерелах

Декларації
declarations.com.ua

Посіпаки
posipaky.info

Посіпаки-2
posipaky-2.info

Реєстр національних публічних діячів
pep.org.ua

Гарна Хата
garnahata.in.ua

Вони голосують для тебе
rada4you.org

Серпом по рейтингу
serpom.org.ua
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Опис політика
Пов'язані партії
Балотування
Інші джерела

Платформа «ПолітХаб» була розроблена Громадським рухом ЧЕСНО. Аналітика та візуалізація даних
роботи Верховної ради 9 розроблена у партнерстві з Danes Je Nov Dan. Ресурс підтримують Національний
демократичний інститут (NDI), Національний фонд на підтримку демократії (NED) та Посольство
Королівства Нідерландів в Україні (MATRA).

Погляди, викладені на цій платформі, не обов’язково відображають погляди Національного
демократичного інституту (NDI), Національного фонду на підтримку демократії (NED) та Посольства
Королівства Нідерландів в Україні (MATRA).

Національний фонд на підтримку демократії (NED) Національний демократичний інститут (NDI)
Посольство Королівства Нідерландів в Україні (MATRA)

ЧЕСНО: лого
ЧЕСНО
© 2011-2022

Рух ЧЕСНО залучає громадян до боротьби з політичною корупцією та контролю влади, зберігає
політичну пам'ять та допомагає зробити поінформований вибір.

https://www.ned.org/
https://www.ndi.org/eurasia/ukraine
https://www.netherlandsandyou.nl/
https://www.chesno.org/
https://www.chesno.org/
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Підтримати

Про ЧЕСНО

Про нас
Звіти і фінанси
Історія
Методології

Що ми робимо

ПолітХаб
Золото партій
Музей агітації
ЧЕСНО.Громади
Групи інтересів
Поправки

Співпраця

Для ЗМІ
RSS
Вакансії
Тендери

Ми у соцмережах

  Facebook
  Facebook Київ
  Instagram
  Twitter
  Telegram
  YouTube

info@chesno.org

Якщо не вказано іншого, усі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах Creative Commons із
зазначенням авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна. Використання текстових, графічних, фото-/
відеоматеріалів сайту дозволяється за умови посилання.
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