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ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

29 січня  2019 року м. Київ № 138
Про реєстрацію кандидата на пост Президента України  

Тарути Сергія Олексійовича на чергових виборах  
Президента України 31 березня 2019 року

До Центральної виборчої комісії 25 січня 2019 року надійшли документи для реє-
страції кандидата на пост Президента України на чергових виборах Президента Укра-
їни 31 березня 2019 року Тарути Сергія Олексійовича, висунутого 18 січня 2019 року 
на ХІІІ черговому З’їзді ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОСНОВА».

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:

Тарута Сергій Олексійович, 1955 року народження, освіта вища, проживає в міс-
ті Маріуполі Донецької області, народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«ОСНОВА», суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ОСНОВА».

2. Видати Таруті С.О. посвідчення кандидата на пост Президента України встанов-
леної форми.

3. Копію цієї постанови видати уповноваженому представнику кандидата на пост Пре-
зидента України Тарути С.О. у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу.

4. Цю постанову, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держа-
ви або місцевого самоврядування, Тарути С.О. 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 



31 січня 2019 року, четвер, № 20 www.ukurier.gov.ua 9

документи



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

документи



31 січня 2019 року, четвер, № 20 www.ukurier.gov.ua 11

документи



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12 

документи



31 січня 2019 року, четвер, № 20 www.ukurier.gov.ua 13

документи



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua14 

документи



31 січня 2019 року, четвер, № 20 www.ukurier.gov.ua 15

документи



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua16 

документи



31 січня 2019 року, четвер, № 20 www.ukurier.gov.ua 17

документи



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua18 

документи



31 січня 2019 року, четвер, № 20 www.ukurier.gov.ua 19

документи



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua20 

документи

ПОСИЛАННЯ 
на інтернет-сторінку єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що містить 
електронну декларацію кандидата на пост Президента України Тарути С.О.

https://public.nazk.gov.ua/declaration/84dfdd51-6328-4c39-883c-e81a702e300d

https://public.nazk.gov.ua/declaration/84dfdd51-6328-4c39-883c-e81a702e300d

