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цвк інформує
Гумен Анна Юріївна,
Каленюк Сергій Іванович,
Камленок Геннадій Станіславович,
Мещерякова Наталія Олександрівна,
Олефір Олена Іванівна,
Присташ Вікторія Василівна,
Фатєєва Анна Юріївна,
Федусяк Віталій Васильович,
Царик Анатолій Олександрович,
Ятчук Олександр Сергійович.

одномандатний виборчий округ № 178
Літвінов Віталій Олександрович.

одномандатний виборчий округ № 179
Головінов Ігор Іванович,
Каулько Ігор Євгенович.

одномандатний виборчий округ № 180
Гордієнко Богдан Володимирович,
Маслов Микола Миколайович, 
Плетньов Володимир Васильович.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
одномандатний виборчий округ № 182

Голінько Сергій Сергійович.
Савіна Олена Вікторівна,

одномандатний виборчий округ № 183
Білоковиленко Сергій Павлович,
Тихонько Костянтин Сергійович,
Тоцький Віктор Володимирович.

одномандатний виборчий округ № 184
Гринюк Андрій Петрович,
Скопіч Олексій Васильович,
Ютін Сергій Валерійович.

одномандатний виборчий округ № 185
Воробйов Олександр Степанович,
Пампуха Геннадій Геннадійович,
Романій Михайло Дмитрович,
Цінський Денис Миколайович.

одномандатний виборчий округ № 186
Найденко Євген Кириллович,
Кліщевський Сергій Олександрович.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
одномандатний виборчий округ № 187

Миронов Руслан Сергійович,
Франко Іван Петрович.

одномандатний виборчий округ № 188
Кліщ Віктор Васильович.

одномандатний виборчий округ № 189
Брень Ольга Василівна,
Кишко Вячеслав Олександрович,
Мамекін Ігор Віталійович,
Міщенко Олександр Володимирович,
Скобельський Василь Петрович,
Шарий Дмитро Петрович.

одномандатний виборчий округ № 190
Павленко Максим Олександрович,
Процюк Сергій Михайлович,
Степанишен Олександр Олександрович.

одномандатний виборчий округ № 191
Решетняк Оксана Іванівна.

одномандатний виборчий округ № 192
Дашковський Олександр Олександрович,
Ковалевський Олександр Олександрович,
Коваль Сергій Володимирович,
Чернецький Олександр Іванович,
Шургай Петро Петрович.

одномандатний виборчий округ № 193
Савчук Інна Олексіївна,
Ткачук Дмитро Сергійович.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
одномандатний виборчий округ № 194

Булатецький Микола Іванович,
Погостінська Юлія Олександрівна.

одномандатний виборчий округ № 195
Давидов Віктор Вячеславович,
Єфремова Марія Іванівна,
Легомінова Юлія Олегівна,
Мельник Андрій Вікторович,
Польова Олена Володимирівна,
Прокопов Артем Станіславович,
Семенов Олександр Миколайович,
Стопчак Ліна Анатоліївна,
Ткач Костянтин Володимирович,
Федунь Андрій Володимирович,
Франків Олена Анатоліївна,
Цуран Олександр Вікторович.

одномандатний виборчий округ № 196
Бобін Юрій Валентинович,
Лищенко Руслана Анатоліївна,
Шерстюк  Сергій Володимирович.

одномандатний виборчий округ № 197
Єременко Микола Олександрович,
Фучило Дмитро Ярославович.

одномандатний виборчий округ № 198
Архип’юк Ярослав Віталійович,
Бутенко Олександр Анатолійович,
Бобровицький Анатолій Всеволодович,
Зайцев Сергій Анатолійович,
Осьмачко Микола Степанович,
Тюхтій Микола Петрович.

одномандатний виборчий округ № 199
Решетило Тетяна Михайлівна,
Різник Назар Олегович.

одномандатний виборчий округ № 200
Баштан Олег Васильович,
Головко Олександр Анатолійович,
Кошель Ірина Сергіївна.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
одномандатний виборчий округ № 201

Чевка Людмила Степанівна.
одномандатний виборчий округ № 202

Гілюк Володимир Васильович,
Кисилиця Віталій Георгійович,
Козак Ігор Степанович,
Мангер Михайло Васильович,
Фрей Петро Прокопович,
Шлемко Володимир Теофілович.

одномандатний виборчий округ № 203
Панчук Петро Володимирович,
Попадюк Іван Миколайович,
Присняк Юрій Леонтійович,
Продан Юрій Михайлович.

одномандатний виборчий округ № 204
Бойко Андрій Юліанович,
Довгань Микола Олександрович,
Мартинюк Тетяна Іванівна,
Музика Роман Ярославович.

ЧЕРНІгІВСЬКА ОБЛАСТЬ
одномандатний виборчий округ № 205

Асмолов Сергій Вікторович,
Куліда Василь Олександрович,
Куліш Ольга Андріївна,
Куц Ярослав Валентинович,
Сапон Леонід Іванович.

одномандатний виборчий округ № 206
Антошин Вадим Леонідович,
Косян Сергій Сергійович,
Ларченко Олександр Миколайович,
Третяк Сергій Вікторович.

одномандатний виборчий округ № 207
Бондар Олександр Анатолійович,
Євлахов Анатолій Сергійович (д.н. 18.04.1962),
Євлахов Анатолій Сергійович (д.н. 15.04.1998),
Кошовий Дмитро Вікторович.

одномандатний виборчий округ № 208
Веремієнко Оксана Віталіївна,
Ткаченко Віктор Іванович.

одномандатний виборчий округ № 209
Зуб Валерій Васильович,
Зуб Валерій Олексійович,
Зуб Григорій Леонідович,
Івченко Микола Сергійович,
Іллюшко Віктор Володимирович,
Коросько Іван Володимирович,
Шадура Сергій Миколайович.

одномандатний виборчий округ № 210
Бартош Олександр Петрович.

м. КИїВ
одномандатний виборчий округ № 211

Беркович Ігор Ілліч,
Єгорова Анна Вікторівна,
Лабанов Анатолій Євгенович,
Манько Андрій Анатолійович,
Мороз Альона Сергіївна,
Січна Тетяна Сергіївна,
Троценко Андрей Олександрович,
Чапцев Олег Ігорович.

одномандатний виборчий округ № 212
Гордієнко Олександра Василівна,
Осмоловський Денис Юлійович.

одномандатний виборчий округ № 213
Багіров Артем Григорович,
Коморний Дмитро Дмитрович,
Осарчук Дмитро Вікторович.

одномандатний виборчий округ № 214
Мусієнко Денис Володимирович,
Сагуйченко Євген Олександрович.

одномандатний виборчий округ № 215
Бєлякова Оксана Геннадіївна,
Куцериб Сергій Олегович.

одномандатний виборчий округ № 216
Мельник Дмитро Григорович,
Паладій Сергій Володимирович.
Проскуріна Марина Григорівна,

одномандатний виборчий округ № 217
Лобода Наталія Миколаївна,
Пасічник Вадим Олексійович.

одномандатний виборчий округ № 218
Шимчак Марина Григорівна.

одномандатний виборчий округ № 219
Бондар Володимир Володимирович,
Тищенко Анатолій Анатолійович.

одномандатний виборчий округ № 220
Подоляк Михайло Степанович.

одномандатний виборчий округ № 221
Заяць Катерина Василівна,
Клопков Артур Дмитрович,
Якуш Сергій Іванович.

одномандатний виборчий округ № 222
Лабоженко Олександр Дмитрович.

одномандатний виборчий округ № 223
Аніськович Павло Юрійович,
Бєлов Ігор Ігорович,
Левченко Юрій Володимирович,
Майман Михайло Веніамінович,
Подщипков Андрій Юрійович,
Турчик Ігор Михайлович.

Секретар Центральної виборчої комісії  
Н. БЕРНАЦЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

18 липня 2019 року                               м. Київ                                                       № 1744     

Про оголошення попередження Політичній 
партії «Сила Людей», кандидати в народні 
депутати України від якої зареєстровані  

в загальнодержавному багатомандатному 
виборчому окрузі на позачергових виборах 

народних депутатів України  
21 липня 2019 року

Відповідно до частини першої статті 48 Закону України «Про вибори на-
родних депутатів України» (далі — Закон) політична партія, кандидати в на-
родні депутати України від якої зареєстровані в загальнодержавному багато-
мандатному виборчому окрузі, зобов’язана відкрити рахунок свого виборчо-
го фонду не пізніш як на десятий день з дня реєстрації Центральною вибор-
чою комісією. 

Частиною шостою статті 48 Закону передбачено, що установа банку не 
пізніше наступного робочого дня після дня відкриття відповідного накопи-
чувального, поточного рахунку виборчого фонду політичної партії письмово 
повідомляє Центральну виборчу комісію та Національне агентство з питань 
запобігання корупції про відкриття відповідного рахунку та його реквізити.

Постановою Центральної виборчої комісії від 24 червня 2019 року № 1243 
зареєстровано кандидатів у народні депутати України, включених до вибор-
чого списку Політичної партії «Сила Людей», у загальнодержавному багато-
мандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів 
України 21 липня 2019 року.

Згідно з повідомленнями банків про відкриття рахунків виборчих фондів 
політичних партій Політичною партією «Сила Людей», кандидати в народні 
депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному ви-
борчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 лип-
ня 2019 року, в установлений частиною першою статті 48 Закону термін ра-
хунки виборчого фонду не відкрито.

Пунктом 6 частини другої статті 61 Закону передбачено, що в разі пору-
шення політичною партією, кандидати в народні депутати України від якої за-

реєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, ви-
значеного частиною першою статті 48 Закону терміну відкриття рахунку сво-
го виборчого фонду їй оголошується попередження. 

Рішення про попередження політичній партії, кандидати в народні депу-
тати України від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатно-
му виборчому окрузі, приймає Центральна виборча комісія (частина перша 
статті 61 Закону). 

Відповідно до частини четвертої статті 61 Закону попередження, передба-
чене частиною першою указаної статті Закону, оприлюднюється Централь-
ною виборчою комісією в загальнодержавних засобах масової інформації та 
на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Враховуючи викладене, відповідно до пункту 1 частини другої статті 30, 
частин першої, шостої статті 48, частини дев’ятої статті 50, частини першої, 
пункту 6 частини другої, частини четвертої статті 61 Закону України «Про ви-
бори народних депутатів України», керуючись статтями 11 — 13, пунктами 1, 
5, 17 статті 19 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Централь-
на виборча комісія ПОСТАНОВЛЯє:

1. Оголосити попередження за порушення терміну відкриття рахунків ви-
борчого фонду Політичній партії «Сила Людей».

2. Копію цієї постанови надіслати Політичній партії «Сила Людей».
3. Цю постанову оприлюднити в газетах «Голос України», «Урядовий 

кур’єр» та на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Голова Центральної виборчої комісії  

Т. СЛІПАЧУК

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

18 липня 2019 року                              м. Київ                                                       № 1749

Про скаргу Храновської І. С.,  
довіреної особи кандидата в народні 
депутати України в одномандатному 

виборчому окрузі № 219 на позачергових 
виборах народних депутатів України 
21 липня 2019 року Якименко Н. М., 

зареєстровану в Центральній виборчій 
комісії 16 липня 2019 року за № 21-36-34088

До Центральної виборчої комісії 16 липня 2019 року надійшла скарга Хра-
новської Ілони Станіславівни, довіреної особи кандидата в народні депутати 
України  в одномандатному виборчому окрузі № 219 на позачергових виборах 
народних депутатів України 21 липня 2019 року Якименко Наталії Миколаїв-
ни, на дії кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому 
окрузі № 219 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 
2019 року Тищенка Миколи Миколайовича. 

У скарзі суб’єкт звернення просить визнати дії кандидата в народні депу-
тати України в одномандатному виборчому окрузі № 219 Тищенка М.М. що-
до здійснення агітації в приміщенні Святошинської районної в місті Києві дер-
жавної адміністрації такими, що не відповідають вимогам законодавства про 
вибори народних депутатів України, порушують виборчі права громадян, пра-
ва та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу; зобов’язати кандидата в 
народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 219 Тищен-
ка М.М. у подальшому утриматися від вчинення таких дій; невідкладно напра-
вити повідомлення до відповідних правоохоронних органів. 

Суб’єкт звернення зі скаргою обґрунтовує свої вимоги тим, що 12 липня 
2019 року о 10 год 20 хв кандидат у народні депутати України в одномандат-
ному виборчому окрузі № 219 Тищенко М.М. здійснював передвиборну агіта-
цію у приміщенні Святошинської районної в місті Києві державної адміністра-
ції за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 97. Крім того, скаржник зазначає, 
що «Тищенко М.М. своїми діями заважав нормальній роботі управління (цен-
тру) надання адміністративних послуг Святошинської районної у місті Києві 
адміністрації, відволікаючи працівників управління від виконання своїх функ-
ціональних обов’язків».     

На підтвердження вказаного Храновська І.С. додала до скарги акт про по-
рушення виборчого законодавства від 12 липня 2019 року, відеозаписи про-
ведення Тищенком М.М. 12 липня 2019 року в приміщенні Святошинської ра-
йонної в місті Києві державної адміністрації агітаційного заходу, а також роз-
друківки фотографій із зазначеного заходу. 

На виконання частини десятої статті 111 Закону України «Про вибори на-
родних депутатів України» (далі — Закон) копії скарги з доданими до неї ма-
теріалами 16 липня 2019 року надіслано суб’єкту оскарження, якого повідо-
млено про можливість подати письмові пояснення по суті скарги.

До Комісії 17 липня 2019 року надійшли пояснення Куліка В.В., довіре-
ної особи кандидата в народні депутати України в одномандатному ви-
борчому окрузі № 219 Тищенка М.М., в яких він вказує, що «12 липня  
2019 року кандидат у народні депутати України в одномандатному виборчому 
окрузі № 219 Тищенко Микола Миколайович дійсно перебував у приміщенні 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації. Метою візиту 
Тищенка М.М. було ознайомлення з процесом роботи Святошинської район-
ної в місті Києві адміністрації та Центру надання адміністративних послуг Свя-
тошинського району, так як він є людиною з активною громадянською пози-
цією і йому не байдужа якість надання послуг державними та комунальними 
органами мешканцям Святошинського району. Жодних намірів та спроб вне-
сти розлад у роботу вищевказаних державних та комунальних органів Тищен-
ко М.М. не робив». Також Кулік В.В. зазначив, що «жодної діяльності з метою 
спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата у 
депутати або партію — суб’єкта виборчого процесу, закликів до голосування 
за або не голосування 12 липня 2019 року у приміщенні Святошинської у міс-
ті Києві адміністрації Тищенком М.М. не здійснювалося. Судження, викладені 
в акті, складеному Дядченко А.І. та доданому до скарги є суб’єктивними і мо-
жуть не відповідати істині так як під час візиту Тищенка М.М. до Святошин-
ської районної у місті Києві адміністрації там було досить багато інших осіб 
і висказування, які, за думкою Дядченко А.І., нібито належать Тищенку М.М. 
вона могла почути від когось іншого, навіть ймовірно від провокаторів, які 
хотіли зганьбити Тищенка М.М.».  

Постановою Комісії від 25 червня 2019 року № 1288 Тищенка Миколу Ми-
колайовича зареєстровано кандидатом у народні депутати України в одно-
мандатному виборчому окрузі № 219.

Постановою Комісії від 29 червня 2019 року № 1365 Храновську Ілону Ста-
ніславівну зареєстровано довіреною особою кандидата в народні депутати 
України в одномандатному виборчому окрузі № 219 Якименко Наталії Ми-
колаївни.

За змістом частин першої та другої статті 108 Закону, пунктів 2.1,  2.2, 
3.4 Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів народних депу-
татів України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 31 
липня 2012 року № 133 (далі — Порядок), довірена особа кандидата в на-
родні депутати України в одномандатному виборчому окрузі може оскаржи-
ти до Центральної виборчої комісії, зокрема, дії кандидата в народні депута-
ти України.

Таким чином, Комісія зазначає, що згідно зі статтею 108 Закону скаргу по-
дано належним суб’єктом звернення зі скаргою до належного суб’єкта роз-
гляду скарги.

Розглянувши скаргу та додані до неї матеріали, а також пояснення суб’єкта 
оскарження, Центральна виборча комісія встановила.

Передвиборна агітація — це здійснення будь-якої діяльності з метою спо-
нукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата в на-
родні депутати України або партію — суб’єкта виборчого процесу. Передви-
борна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засоба-
ми, що не суперечать Конституції України та законам України (частина пер-
ша статті 68 Закону).

Згідно з пунктами 1, 3, 8 частини другої статті 68 Закону передвиборна агі-
тація може проводитися, зокрема, у формах проведення зборів громадян, ін-
ших зустрічей з виборцями, проведення публічних дебатів, дискусій, «кру-
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глих столів», пресконференцій стосовно положень передвиборних програм 
та політичної діяльності політичних партій — суб’єктів виборчого процесу чи 
політичної діяльності кандидатів у народні депутати України, публічні закли-
ки голосувати за або не голосувати за політичну партію — суб’єкта виборчого 
процесу, кандидата в народні депутати України або публічні оцінки діяльності 
цих політичних партій чи кандидатів у народні депутати України. 

Водночас Закон встановлює низку обмежень щодо ведення передвибор-
ної агітації.

Так, участь у передвиборній агітації забороняється органам виконавчої 
влади, органам влади Автономної Республіки Крим та органам місцевого са-
моврядування, правоохоронним органам і судам, у робочий час посадовим і 
службовим особам зазначених органів, крім випадків, коли відповідна поса-
дова чи службова особа є кандидатом у народні депутати України (пункти 2, 
3 частини першої статті 74 Закону). 

Відповідно до частин третьої — п’ятої статті 74 Закону  забороняється ви-
користання приміщень органів державної влади, органів влади Автономної 
Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, для проведення пе-
редвиборної агітації за рахунок коштів виборчих фондів політичних партій, 
кандидатів у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі.

Забороняється проведення агітаційних заходів, розповсюдження перед-
виборних агітаційних матеріалів, демонстрація агітаційних фільмів чи кліпів, 
розповсюдження виборчих листівок, плакатів, інших друкованих агітаційних 
матеріалів чи друкованих видань, у яких розміщено матеріали передвиборної 
агітації, публічні заклики голосувати за чи не голосувати за політичні партії — 
суб’єктів виборчого процесу, кандидатів у народні депутати України в одно-
мандатному виборчому окрузі або публічна оцінка діяльності цих політичних 
партій чи кандидатів у народні депутати України під час проведення заходів, 
організованих органами державної влади, органами влади Автономної Респу-
бліки Крим, органами місцевого самоврядування, державними чи комуналь-
ними підприємствами, закладами, установами, організаціями.

Забороняється розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами 
на будинках і в приміщеннях органів державної влади, органів влади Авто-
номної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ і організацій державної та комунальної форми власності.

Зазначені обмеження є гарантією реалізації та дотримання принципу рів-
них та вільних виборів. 

Так, частиною першою статті 38, статтею 71 Конституції України встанов-
лено, що громадяни мають право, зокрема, вільно обирати і бути обраними 
до органів державної влади. Вибори до органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, 
рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Виборцям 
гарантується вільне волевиявлення.

Вибори народних депутатів України є рівними: громадяни України беруть 
участь у виборах депутатів на рівних засадах. Усі кандидати в народні депута-
ти України мають рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі. 
Усі політичні партії — суб’єкти виборчого процесу мають рівні права і можли-
вості брати участь у виборчому процесі у порядку та в межах, встановлених 
Законом. Рівність прав і можливостей кандидатів у народні депутати Украї-
ни, політичних партій — суб’єктів виборчого процесу брати участь у виборчо-
му процесі забезпечується, зокрема, забороною втручання органів державної 
влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого са-
моврядування у виборчий процес, за винятком випадків, передбачених Зако-
ном, рівним та неупередженим ставленням органів державної влади, органів 
влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, їх 
службових та посадових осіб до кандидатів у народні депутати України, полі-
тичних партій — суб’єктів виборчого процесу.

Вибори народних депутатів України є вільними. Громадянам України за-
безпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного вияв-
лення при голосуванні. Застосування, зокрема, обману чи будь-яких інших 
дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі 
виборця, забороняється (частини перша, друга статті 6 Закону).

Разом з тим відповідно до частини шостої статті 74 Закону поширення у 
будь-якій формі матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності 
України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення су-
веренітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконно-
го захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства та розпалю-
вання міжетнічної, расової, національної, релігійної ворожнечі, посягання на 
права і свободи людини, здоров’я населення, забороняється.

На органах державної влади лежить позитивне зобов’язання забезпечи-
ти свободу виборців формувати свою думку. Так, Кодекс належної практики 
у виборчих справах (CDL-AD(2002)023rev, пункт 3.1 Пояснювальної доповіді) 
встановлює, що «органи державної влади мають дати виборцям змогу зна-
йомитися з партійними списками та кандидатами, що беруть участь у вибо-
рах, зокрема, за допомогою належного розміщення матеріалів агітації». При 
цьому «для забезпечення дієвості норм, що стосуються вільного формуван-
ня виборцями своєї думки, будь-яке порушення зазначених вище норм має 
бути покараним».

За таких умов Комісія вважає, що право політичних партій — суб’єктів ви-
борчого процесу, кандидатів у народні депутати України в одномандатних ви-
борчих округах на проведення передвиборної агітації не повинно використо-
вуватися ними всупереч права виборців на вільне формування своєї волі без 
застосування погроз або інших дій, що можуть йому перешкоджати.

Докази, на підставі яких виборча комісія встановлює наявність чи відсут-
ність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення суб’єкта звернення 
зі скаргою, суб’єкта оскарження чи заінтересованих осіб, та інші обставини, 
що мають значення для правильного розгляду скарги, надають виборчій ко-
місії суб’єкт звернення зі скаргою, суб’єкт оскарження, заінтересовані особи 
(частини перша — третя статті 112 Закону).

Якщо суб’єкт звернення, суб’єкт оскарження чи заінтересована особа не 
надасть докази для підтвердження обставин, на які він посилається, виборча 
комісія вирішує справу на основі наявних доказів.

Згідно з частинами четвертою та сьомою статті 112 Закону виборча комі-
сія бере до розгляду лише ті докази, які мають значення для розгляду скар-
ги. Про відхилення доказів, які не мають значення для розгляду скарги або 
не мають доказової сили, зазначається у рішенні виборчої комісії — суб’єкта 
розгляду скарги.

Виборча комісія оцінює належність, достовірність кожного доказу, а також 
достатність і взаємний зв’язок доказів у їх сукупності, керуючись законом.

Наданий суб’єктом звернення зі скаргою як доказ акт про виявлен-
ня порушення Закону від 12 липня 2019 року та додані до нього фото-
графії і відеозаписи вказують, що кандидатом у народні депутати Украї-
ни в одномандатному виборчому окрузі № 219 Тищенком М. М. 12 липня  
2019 року була проведена зустріч із виборцями. При цьому факт, що зазначе-
на зустріч мала місце в приміщенні Святошинської районної в місті Києві дер-
жавної адміністрації підтверджено Куліком В.В., довіреною особою кандида-
та в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 219 Ти-
щенка М.М., у наданих письмових поясненнях. 

Разом з тим Комісією не береться до уваги твердження Куліка В. В., що за-
значена зустріч Тищенка М. М. була проведена ним не як кандидатом у на-
родні депутати України на позачергових виборах народних депутатів України 
21 липня 2019 року, а як «людиною з активною громадянською позицією», а 
також що під час зустрічі Тищенком М. М. не здійснювалося жодної діяльнос-
ті, яка б мала ознаки агітаційної. 

Так, зі змісту відеозаписів вбачається, що Тищенком М. М. надається пу-
блічна оцінка діяльності Третьякова Олександра Юрійовича, який є народ-
ним депутатом України VIII скликання, обраним в одномандатному виборчо-
му окрузі № 219, та кандидатом у народні депутати України в зазначеному од-
номандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депу-
татів України 21 липня 2019 року. Крім того, такі висловлювання Тищен-
ка М. М., як: «Надо с этим сначала побороться. Сказать «Нет!» третьяков-
ской банде» мають ознаки публічних закликів не голосувати за згадано-
го кандидата в народні депутати України та свідчать, що зазначений за-
хід був агітаційним. 

Крім того, щодо твердження суб’єкта оскарження, що «жодних намірів 
та спроб внести розлад у роботу вищевказаних державних та комуналь-
них органів (Святошинської районної у місті Києві адміністрації та Центру 
надання адміністративних послуг Святошинського району) Тищенко М. М. 
не робив», Комісія зазначає, що на відеозаписі, долученому до скарги, за-
фіксовано, як Тищенко М. М. у розмові вживає такі висловлювання: «Мы 
не пришли ломать. Мы сразу говорим, друзья, все, кто хочет работать как 

люди, пожалуйста, работайте. Нет проблем. Но работайте, как люди. У 
вас остался месяц. Владимир четко, Зеленский, сказал: «Ребята, если вы 
порядочные, если вы хотите работать, милости просим в команду. Но ес-
ли вы думаете, что будет все по-старому и что вы будете продолжать вот 
таких людей грабить, вот таких людей, такое в принципе … это будет уже 
вопросы соответствующих органов. По этой причине я сегодня здесь». 

Зазначені висловлювання могли бути сприйняті працівниками  Свято-
шинської районної в місті Києві державної адміністрації та Центру надан-
ня адміністративних послуг Святошинського району як залякування та по-
грози, заборона яких гарантована статтями 38, 71 Конституції України, 
статтею 6 Закону, що є посяганням на права і свободи людини. 

Натомість доказів або пояснень, які б спростовували обставини, викла-
дені у відеозаписах, долучених до скарги, кандидатом у народні депутати 
України в одномандатному виборчому окрузі № 219 Тищенком М. М. Ко-
місії не надано.   

Відповідно до частини четвертої статті 113 Закону при розгляді скарги 
по суті виборча комісія може задовольнити скаргу повністю або частково 
чи відмовити в її задоволенні.

Підставою для задоволення скарги є встановлення виборчою комісією, 
що рішення, дії чи бездіяльність суб’єкта оскарження не відповідають за-
конодавству про вибори народних депутатів України.

У разі задоволення скарги виборча комісія може прийняти рішення, 
яким, зокрема, визнати рішення суб’єкта оскарження чи окремих його 
положень, дії чи бездіяльність такими, що не відповідають вимогам за-
конодавства про вибори народних депутатів України, порушують вибор-
чі права громадян, права та законні інтереси суб’єкта виборчого проце-
су, зобов’язати суб’єкта оскарження утриматися від вчинення певних дій, 
здійснити передбачені законодавством, що регулює організацію та поря-
док проведення виборів депутатів, дії, які випливають із факту скасуван-
ня рішення, визнання оскаржених дій або бездіяльності протиправними 
(пункти 1, 4, 6 частини п’ятої статті 113 Закону).

Отже, за результатами розгляду скарги Храновської І. С., довіреної осо-
би кандидата в народні депутати України  в одномандатному виборчому 
окрузі № 219 Якименко Н. М., Комісією встановлено наявність у діях кан-
дидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі 
№ 219 Тищенка М.М. щодо проведення агітаційного заходу в приміщен-
ні Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації ознак по-
рушення законодавства про вибори народних депутатів України, виборчих 
прав громадян, прав та законних інтересів суб’єктів виборчого процесу.

З огляду на викладене Комісія має підстави для задоволення скарги 
Храновської І.С., довіреної особи кандидата в народні депутати України  в 
одномандатному виборчому окрузі № 219 Якименко Н. М.

За змістом частини першої, пункту 5 частини другої статті 61 Закону 
Центральна виборча комісія приймає рішення про попередження окре-
мому кандидату в народні депутати України в разі порушення кандида-
том у народні депутати України обмежень щодо проведення передвибор-
ної агітації.

Частинами третьою, четвертою статті 61 Закону передбачено, що Цен-
тральна виборча комісія може прийняти рішення про попередження окре-
мому кандидату в народні депутати України за результатами задоволен-
ня скарги. Попередження, зазначене в частині першій вказаної статті За-
кону, оприлюднюється Центральною виборчою комісією у загальнодер-
жавних засобах масової інформації та на офіційному вебсайті Централь-
ної виборчої комісії.

За таких умов Комісія вважає за потрібне оголосити попередження за 
порушення обмежень щодо проведення передвиборної агітації, зокрема 
частини шостої статті 74 Закону, кандидату в народні депутати України 
в одномандатному виборчому окрузі № 219 на позачергових виборах на-
родних депутатів України 21 липня 2019 року Тищенку Миколі Микола-
йовичу. 

Також Комісія окремо звертає увагу, що в разі виявлення порушень, 
передбачених частиною другою статті 61 Закону, чи інших порушень, за 
які законом встановлено кримінальну або адміністративну відповідаль-
ність, відповідна виборча комісія повідомляє правоохоронні органи для 
перевірки і реагування відповідно до закону (частина шоста статті 61 За-
кону).

Згідно з частиною двадцять шостою статті 74 Закону в разі надходжен-
ня до Центральної виборчої комісії заяви чи іншого повідомлення щодо 
порушень, які мають ознаки вчинення кримінального чи адміністративно-
го правопорушення, відповідна виборча комісія невідкладно надсилає за-
значене повідомлення до відповідних правоохоронних органів.

Статтею 23 Закону України «Про Національну поліцію» передбачено, 
що до основних повноважень Національної поліції України належать, зо-
крема, вжиття заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних 
правопорушень, припинення виявлених кримінальних та адміністратив-
них правопорушень, здійснення своєчасного реагування на заяви та по-
відомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події.

Враховуючи викладене, відповідно до статей 3, 6, частин першої — чет-
вертої, шостої статті 61, статей 68, 74, 108 — 113 Закону України «Про ви-
бори народних депутатів України», Порядку розгляду скарг виборчими ко-
місіями з виборів народних депутатів України, затвердженого постановою 
Центральної виборчої комісії від 31 липня 2012 року № 133, статті 23 Закону 
України «Про Національну поліцію», керуючись частиною другою статті 3,  
статтями 11 — 13, частиною четвертою статті 14, частиною четвертою  
статті 15 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна 
виборча комісія ПОСТАНОВЛЯє:

1. Скаргу Храновської Ілони Станіславівни, довіреної особи кандидата 
в народні депутати України  в одномандатному виборчому окрузі № 219 
Якименко Наталії Миколаївни на позачергових виборах народних депута-
тів України 21 липня 2019 року, на дії кандидата в народні депутати Укра-
їни в одномандатному виборчому окрузі № 219 на позачергових виборах 
народних депутатів України 21 липня 2019 року Тищенка Миколи Мико-
лайовича задовольнити.

2. Дії кандидата в народні депутати України в одномандатному вибор-
чому окрузі № 219 на позачергових виборах народних депутатів України 
21 липня 2019 року Тищенка М. М. щодо проведення передвиборної агі-
тації в приміщенні Святошинської районної в місті Києві державної адмі-
ністрації визнати такими, що не відповідають вимогам законодавства про 
вибори народних депутатів України, порушують виборчі права громадян, 
права та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу.

3. Зобов’язати кандидата в народні депутати України в одномандатно-
му виборчому окрузі № 219 на позачергових виборах народних депутатів 
України 21 липня 2019 року Тищенка М. М. утриматися від проведення агі-
таційних заходів в органах державної влади, органах місцевого самовря-
дування, державних чи комунальних підприємствах, закладах, установах 
організаціях, а також агітаційних заходів, які супроводжуються погроза-
ми або іншими діями, які перешкоджають вільному формуванню та віль-
ному виявленню волі виборців. 

4. Оголосити попередження за порушення обмежень щодо проведення 
передвиборної агітації кандидату в народні депутати України в одноман-
датному виборчому окрузі № 219 на позачергових виборах народних де-
путатів України 21 липня 2019 року Тищенку М. М.

5. Копію скарги Храновської І. С., довіреної особи кандидата в народні 
депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 219 Якименко Н. 
М. на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 
року, та доданих до неї матеріалів надіслати до Національної поліції Укра-
їни для проведення перевірки викладених у скарзі обставин та реагування 
відповідно до законодавства України.

6. Копію цієї постанови надіслати Храновській І. С., довіреній особі кан-
дидата в народні депутати України  в одномандатному виборчому окрузі 
№ 219 Якименко Н. М. на позачергових виборах народних депутатів України  
21 липня 2019 року, та кандидату в народні депутати України в одномандат-
ному виборчому окрузі № 219 на позачергових виборах народних депутатів 
України 21 липня 2019 року Тищенку М. М.

7. Цю постанову оприлюднити в газетах «Голос України», «Урядовий 
кур’єр» та на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії  
Т. СЛІПАЧУК

ОгОЛОшЕННЯ
До уваги

приватного підприємства «Артек-Союз» (ідентифікаційний код  
юридичної особи 30741489), товариства з обмеженою відповідаль-

ністю «Транс Логістик Центр» (ідентифікаційний код юридичної особи 
38737726), товариства з обмеженою відповідальністю «ВІЙСЬКТОРг» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 39896098), товариства  
з обмеженою відповідальністю «СТАТПОСТАЧ» (ідентифікаційний  

код юридичної особи 37485328), приватного підприємства «Збалансо-
ване харчування» (ідентифікаційний код юридичної особи 35002661), 

товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОДВСЕСВІТ»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 39533472),

товариства з обмеженою відповідальністю «АРТА гРУП» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 39410652), товариства з обмеженою від-

повідальністю «гЕУС-гРУП» (ідентифікаційний код юридичної осо-
би 39373129), товариства з обмеженою відповідальністю «ЧАС МРІЙ» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 39536248), товариства з об-

меженою відповідальністю «Регіональна кейтерингова компанія»
(ідентифікаційний код юридичної особи 37213401), товариства з об-
меженою відповідальністю «Валета С» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 33509266), товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «СТРАТТОН СІЛЬВЕР» (товариства з обмеженою відповідальніс-

тю «Виробничо-комерційна фірма «САВА») (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 30173457), товариства з обмеженою відповідальністю 

«СТРАТТОН ІНФО» (товариства з обмеженою відповідальністю  
«Авіка») (ідентифікаційний код юридичної особи 31762033).

За результатами розгляду справи № 20-26.13/267-16 про вчинення 
товариством з обмеженою відповідальністю «Візит» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 22206848), товариством з обмеженою відпові-
дальністю «Укрпродакорд ОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33882399), товариством з обмеженою відповідальністю «Військторг» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 39896098), товариством з об-
меженою відповідальністю «ГЕУС-ГРУП» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 39373129), товариством з обмеженою відповідальністю 
«ПРОДВСЕСВІТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39533472), 
товариством з обмеженою відповідальністю «ЧАС МРІЙ» (ідентифі-
каційний код юридичної особи 39536248), товариством з обмеженою 
відповідальністю «Транс Логістик Центр» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 38737726), товариством з обмеженою відповідальністю 
«РЕКТАН» (ідентифікаційний код юридичної особи 35198633), това-
риством з обмеженою відповідальністю «Латоріца-ТЕМП» (ідентифі-
каційний код юридичної особи 21005409), товариством з обмеженою 
відповідальністю «Валета С» (ідентифікаційний код юридичної осо-
би 33509266), приватним підприємством «Збалансоване харчування» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 35002661), товариством з об-
меженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «САВА» (то-
вариство з обмеженою відповідальністю «СТРАТТОН СІЛЬВЕР») (іден-
тифікаційний код юридичної особи 30173457), товариством з обме-
женою відповідальністю «Регіональна кейтерингова компанія» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 37213401), товариством з обме-
женою відповідальністю «Авіка» (товариство з обмеженою відпові-
дальністю «СТРАТТОН ІНФО») (ідентифікаційний код юридичної осо-
би 31762033), товариством з обмеженою відповідальністю «АРТА 
ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 39410652), приватним 
підприємством «Артек-Союз» (ідентифікаційний код юридичної осо-
би 30741489), науково-виробничою фірмою «Істок-Днепр» (ідентифі-
каційний код юридичної особи 13417575), товариством з обмеженою 
відповідальністю «Комплекс «РІКО» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 39350080), товариством з обмеженою відповідальністю «СТАТ-
ПОСТАЧ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37485328), Київ-
ським національним університетом імені Тараса Шевченка (ідентифі-
каційний код юридичної особи 02070944), товариством з обмеженою 
відповідальністю «Ольміра» (ідентифікаційний код юридичної особи 
35746336), приватним підприємством «ІНТЕРА» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 31455649), товариством з обмеженою відповідальніс-
тю «Пирятинський делікатес» (ідентифікаційний код юридичної особи 
36313601), товариством з обмеженою відповідальністю «Імпел Гріф-
фін Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи 35634872) порушен-
ня, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 
Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді анти-
конкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 
торгів, проведених Міністерством оборони України на закупівлю послуг 
із забезпечення харчування за контрактом (ідентифікатор закупівлі в 
системі: UA-2016-02-22-000325-b, UA-2016-02-22-000319-b, UA-2016-
02-22-000316-b, UA-2016-02-22-000310-b, UA-2016-02-22-000309-b, 
UA-2016-02-22-000303-b, UA-2016-02-22-000298-b), Антимонополь-
ний комітет України прийняв рішення від 04 квітня 2019 року № 200-р.

Інформація про прийняте рішення розміщена на офіційному веб-
сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua) в 
розділі «Головна - Рішення та розпорядження - Архів рішень Коміте-
ту - 2019 рік»

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини першої 
статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

ОгОЛОшЕННЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону)

з продажу активів (майна) ПАТ «БАНК КАМБІО»

Номери лотів: GL48N08503, GL22N08504

Короткий опис активів в лотах Права вимоги за договором про від-
ступлення прав вимоги за кредитним  
договором, житловий будинок та зе-
мельна ділянка

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)

05.08.2019 року

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)

Вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лотів http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/22-kambio/ 
43416-asset-sell-id-205066
http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/22-kambio/43421-asset-sell-
id-205077

Судновий білет 
СБ № 018199 бортовий реєстраційний номер 

ДНП-0198-К, зареєстрований 30 липня 2014 року 
на судно «Kоlibri КМ-330Д» №0314 на ім’я Баравенський  

Андрій Валерійович, вважати недійсним у зв’язку з втратою.
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