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ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

8 лютого 2019 року м. Київ № 276
Про реєстрацію кандидата на пост Президента України  

Гнапа Дмитра Володимировича на чергових виборах  
Президента України 31 березня 2019 року

До Центральної виборчої комісії 3 лютого 2019 року надійшли документи для реє-
страції кандидата на пост Президента України на чергових виборах Президента Укра-
їни 31 березня 2019 року Гнапа Дмитра Володимировича, висунутого 20 січня 2019 
року на Десятому Всеукраїнському З’їзді Політичної партії «Сила людей».

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх від-
повідність вимогам Закону України «Про вибори Президента України».

Враховуючи викладене, відповідно до частини другої статті 103 Конституції Укра-
їни, статей 9, 10, пункту 7 частини другої статті 25, статті 44, частин першої — п’ятої 
статті 47, частини першої статті 49, статті 50, частин першої, другої, сьомої, дев’ятої 
статті 51 Закону України «Про вибори Президента України», керуючись статтями 11 
— 13, пунктами 6, 11 статті 18 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», 
Центральна виборча комісія ПОСТАНОВЛЯє:

1. Зареєструвати кандидата на пост Президента України на чергових виборах Пре-
зидента України 31 березня 2019 року:

Гнап Дмитро Володимирович, 1977 року народження, освіта вища, проживає в 
місті Києві, фізична особа — підприємець Гнап Дмитро Володимирович, член По-
літичної партії «Сила людей», суб’єкт висування — Політична партія «Сила людей».

2. Видати Гнапу Д.В. посвідчення кандидата на пост Президента України встанов-
леної форми.

3. Копію цієї постанови видати уповноваженому представнику кандидата на пост 
Президента України Гнапа Д.В. у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого 
голосу.

4. Цю постанову, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держа-
ви або місцевого самоврядування, Гнапа Д.В. та посилання на відповідну інтернет-
сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, що містить електронну декларацію 
зазначеного кандидата на пост Президента України, у триденний строк опублікувати 
в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр», а також оприлюднити на офіційно-
му веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії Т. СЛІПАЧУК

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

8 лютого 2019 року м. Київ № 277
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

Про реєстрацію кандидата на пост Президента України  
Соловйова Олександра Миколайовича на чергових виборах 

Президента України 31 березня 2019 року
До Центральної виборчої комісії 3 лютого 2019 року повторно надійшли докумен-

ти для реєстрації кандидата на пост Президента України на чергових виборах Прези-
дента України 31 березня 2019 року Соловйова Олександра Миколайовича, висунуто-
го 24 січня 2019 року на ІІІ З’їзді Політичної партії «РОЗУМНА СИЛА».
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До повторно поданих документів для реєстрації Соловйова О.М. кандидатом на 

пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 
року також додано заяву Політичної партії «РОЗУМНА СИЛА» з проханням врахувати 
грошову заставу, сплачену 25 січня 2019 року (платіжне доручення від 25 січня 2019 
року № 835) у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої 
комісії в розмірі два мільйони п’ятсот тисяч гривень, як таку, що відповідно до части-
ни першої статті 49 Закону України «Про вибори Президента України», внесена парті-
єю, яка висунула кандидата на пост Президента України.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила.
Постановою Центральної виборчої комісії від 2 лютого 2019 року № 199 канди-

дату на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 берез-
ня 2019 року Соловйову О.М. відмовлено в реєстрації у зв’язку з невідповідністю по-
даної ним для реєстрації анкети кандидата на пост Президента України формі, вста-
новленій постановою Комісії від 27 грудня 2018 року № 270, а також наявністю в йо-
го передвиборній програмі положень, спрямованих на порушення суверенітету і те-
риторіальної цілісності держави.

Зокрема, було встановлено у передвиборній програмі визнання Соловйовим О.М. 
«самопроголошених республік» — самопроголошених органів, які узурпували виконан-
ня владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, сторонами перегово-
рів, що суперечить законодавству України, підриває існуючий порядок міжнародноузго-
джених шляхів врегулювання конфлікту, що виник унаслідок збройної агресії Російської 
Федерації, та спрямоване на порушення суверенітету і територіальної цілісності України.

Центральна виборча комісія зазначає, що подані повторно документи для реє-
страції Соловйова О.М. кандидатом на пост Президента України на чергових вибо-
рах Президента України 31 березня 2019 року виправлено відповідно до вимог Зако-
ну України «Про вибори Президента України» та з урахуванням застережень, зазначе-
них у постанові Центральної виборчої комісії від 2 лютого 2019 року № 199 «Про від-
мову Соловйову О.М. у реєстрації кандидатом на пост Президента України на черго-
вих виборах Президента України 31 березня 2019 року», а відтак підстав для відмови 
в реєстрації його кандидатом на пост Президента України немає.

Враховуючи викладене, відповідно до частини другої статті 103 Конституції Укра-
їни, статей 9, 10, пункту 7 частини другої статті 25, статті 44, частин першої — п’ятої 
статті 47, частини першої статті 49, статті 50, частин першої, другої, сьомої, дев’ятої 
статті 51 Закону України «Про вибори Президента України», керуючись статтями 11 
— 13, пунктами 6, 11 статті 18 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», 
Центральна виборча комісія ПОСТАНОВЛЯє:

1. Зареєструвати кандидата на пост Президента України на чергових виборах Пре-
зидента України 31 березня 2019 року:

Соловйов Олександр Миколайович, 1973 року народження, освіта вища, проживає 
в місті Києві, заступник директора, ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ФЕБ», член Політич-
ної партії «РОЗУМНА СИЛА», суб’єкт висування — Політична партія «РОЗУМНА СИЛА».

2. Видати Соловйову О.М. посвідчення кандидата на пост Президента України 
встановленої форми.

3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 постанови Центральної виборчої 
комісії від 2 лютого 2019 року № 199 «Про відмову Соловйову О.М. у реєстрації кан-
дидатом на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 бе-
резня 2019 року».

4. Копію цієї постанови видати уповноваженому представнику кандидата на пост 
Президента України Соловйова О.М. у Центральній виборчій комісії з правом дорад-
чого голосу.

5. Цю постанову, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держа-
ви або місцевого самоврядування, Соловйова О.М. та посилання на відповідну інтер-
нет-сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на вико-
нання функцій держави або місцевого самоврядування, що містить електронну де-
кларацію зазначеного кандидата на пост Президента України, у триденний строк опу-
блікувати в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр», а також оприлюднити на 
офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії Т. СЛІПАЧУК
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ПОСИЛАННЯ  
на інтернет-сторінки єдиного державного реєстру 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування,  

що містять електронні декларації кандидатів  
на пост Президента України Гнапа Д.В., Соловйова О.М.
Гнап Дмитро Володимирович
https://public.nazk.gov.ua/declaration/005b335a-bdeb-4cb8-9f7f-5b71c0149e30 

Соловйов Олександр Миколайович
https://public.nazk.gov.ua/declaration/61fea75c-5967-4668-8d49-6136ce3fd604
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оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва 
перебуває кримінальне провадження №1-кп/761/1287/2018 
(справа №761/5858/18), по обвинуваченню Чопея Василя Єв-
геновича, Гладунського Михайла Васильовича, Післярюка 
Ігоря Павловича, Бурди Юрія Олексійовича, Гладунської Лю-
бові Михайлівни за ч. 5 ст. 191 КК України.

Повідомляємо, що судом призначено підготовче судове 
засідання на підставі обвинувального акта у вищезазначено-
му кримінальному провадженні, за яким висунуто обвину-
вачення Чопею Василю Євгеновичу, Гладунському Михайлу 
Васильовичу, ГІіслярюку Ігорю Павловичу, Бурді Юрію Олек-
сійовичу, Гладунській Любові Михайлівні у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК 
України, у відкритому судовому засіданні, що відбудеться о 
10 годині 00 хвилин 27 лютого 2019 року в приміщенні Шев-
ченківського районного суду м. Києва у залі судових засі-
дань №1, про що повідомити зацікавлених осіб. 

Суддя В. В. Бугіль

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
№ 1-кп/761/664/2018 за обвинуваченням Базазієва 
Лентуна Романовича за ч. 1 ст. 111 КК України, згідно 
з Єдиним державним реєстром досудових розсліду-
вань за № 4 2016 01 0000000 194 від 09.09.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що підготовче судове засідання по вищевка-
заному кримінальному провадженню відбудеться 
28.02.2019 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Шев-
ченківського районного суду м. Києва за адресою: 
03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, 513 каб.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя П. Л. Слободянюк

Оболонський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Котовського Юрія Олексійовича, який 
обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України в підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 27 лютого 2019 року об 
11.00 годині в приміщенні Оболонського районного 
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошен-
ка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-
редбачені статтею 139 КПК України, а також наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Укра-
їни, цивільного позивача, цивільного відповідача та 
їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, 
спеціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 
КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинуваченого Язєва Сергія Олексійовича, 
20.11.1962 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, АР 
Крим), у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться об 11 годині 15 
хвилин 27 лютого 2019 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування даного оголошення, обвинуваче-
ний вважається належним чином ознайомлений з 
його змістом.

ОГОЛОШЕННЯ 
щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) активів  

АТ КБ «ТК КРЕДИТ»
F20GL40837 Право вимоги за кредитним договором 470/2 від 

28.12.2011 Кредит фізичної особи з забезпеченням: 1) земельна ді-
лянка пл. 0,6000 га; 2) земельна ділянка пл. 2,3279 га; 3) земельна ді-
лянка пл. 1,2000 га, Івано-Франківська обл., Яремчанська міська ра-
да, с. Татарів, урочище «Женець».

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону: www.prozorro.sale. 

Умови продажу: 
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/at_kb_-_tk_kredyt/194436/index.

php?lang=ua
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукці-

ону 25.03.2019 р. Час проведення відкритих торгів (аукціону)/елек-
тронного аукціону: точний час початку проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-
сайті: www.prozorro.sale.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів  

АТ «Дельта Банк»:
організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  

http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL40860-F11GL40862
Короткий опис активів (майна) 
в лоті:

Кредити

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

07.03.2019; 02.04.2019; 25.04.2019

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкри-
тих торгів (аукціону) /електронного аук-
ціону по кожному лоту вказується на 
веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/ 
41528-asset-sell-id-190473

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота: F11GL39872-F11GL39877; F11GL39763-F11GL39806
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу до відкритих  
торгів (аукціону) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

06.03.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону по кожному лоту 
вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/41524-asset-sell-id-190461
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/41514-asset-sell-id-190430

Втрачено судновий білет  
на ім’я — Шемшур Микола Федорович, 

серії СБ №007372 на човен УМС-450, № UA-UMS4B825A313. 
Вищевказаний судновий білет вважати недійсним.

Посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи (категорії 1)  
серії А № 110819, видане 14.02.2000 року та вкладка № 184031, видана 14.02.2000 року 

до посвідчення громадянина, який постраждав внаслідок аварії на ЧАЕС, видані  
Київською облдержадміністрацією на ім’я Єфіменка Олександра Олександровича,  

вважати недійсними.

Втрачений  паспорт 
громадянина України, серія АС № 414898 від 29.04.1998 р.  
виданий Луцьким МВ УМВС України у Волинській області  

на ім’я Віжанського Віталія Володимировича, 31.07.1976 р.н., 
вважати недійсним.

До уваги ТОВ «КІНВІН» ЄДРПОУ 41229978
На офіційному веб-сайті Київського обласного терито-

ріального відділення Антимонопольного комітету України  
(http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index) розміщено 
Вимогу від 21.12.2018 №60-02/4709 про надання інформації до  
ТОВ «КІНВІН», ЄДРПОУ 41229978.

Вимога вважається врученою адресату, через 10 днів з дня пу-
блікації в газеті «Урядовий кур’єр».

Відповідно до п. 13 ст. 50 Закону України «Про захист економіч-
ної конкуренції» неподання інформації тервідділенню АМКУ у вста-
новлені головою відділення строки, є порушенням і тягне за собою 
відповідальність, встановлену ст. 52 цього Закону.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Карпушенка Во-
лодимира Валерійовича, 12.12.1974 року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: м. Севастополь, вул. Адмірала Юмашева, 25, кв. 69), у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 4 ст. 27,  
ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке відбудеться об 11 годині 
30 хвилин 28 лютого 2019 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який 
посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського районного 
суду м. Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал № 39 
(головуючий суддя Дідик М. В.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування даного оголо-
шення, обвинувачений вважається належним чином ознайомлений з його змістом.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого Шмелькова 
Владислава Валерійовича, 13.11.1969 року народження (останнє відоме місце про-
живання: вул. Гоголя, 52/58, м. Красноперекопськ, АР Крим, 96002), у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться о 10 годині 45 хвилин 27 лютого 2019 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який 
посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського районно-
го суду міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал  
№ 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування даного оголо-
шення, обвинувачений вважається належним чином ознайомлений з його змістом.

https://public.nazk.gov.ua/declaration/61fea75c-5967-4668-8d49-6136ce3fd604
https://public.nazk.gov.ua/declaration/005b335a-bdeb-4cb8-9f7f-5b71c0149e30

