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ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

5 лютого 2019 року м. Київ № 213
Про реєстрацію кандидата на пост Президента України 

Носенка Сергія Михайловича на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року 

До Центральної виборчої комісії 1 лютого 2019 року громадянин України Носен-
ко Сергій Михайлович особисто подав заяву про самовисунення кандидатом на пост 
Президента України разом з доданими документами для реєстрації кандидатом на 
пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 
року.

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, частини першої статті 44, статті 
48, частини першої статті 49, статті 50, частин першої, сьомої, дев’ятої статті 51 За-
кону України «Про вибори Президента України», керуючись статтями 11 — 13, пунк-
тами 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:

Носенко Сергій Михайлович, 1969 року народження, освіта вища, проживає в міс-
ті Києві, Старший керуючий директор, ТОВ «Інтернешнл Інвестмент Партнерс Украї-
на», безпартійний, самовисування.

2. Видати Носенку С.М. посвідчення кандидата на пост Президента України вста-
новленої форми.

3. Копію цієї постанови видати кандидату на пост Президента України Носенку С.М.
4. Цю постанову, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держа-

ви або місцевого самоврядування Носенка С.М. 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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 23 січня 2019 р. № 32-р 
Київ

Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2004 р. № 967
Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 24 грудня 2004 р. № 967 «Про передачу підприємств, установ та організацій до 
сфери управління Державіаслужби».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 16 січня 2019 р. № 36-р 
Київ

Про затвердження переліку об’єктів  
великої приватизації державної власності

1. Затвердити перелік об’єктів великої приватизації державної власності (далі — 
перелік) згідно з додатком.

2. Фонду державного майна:
1) продовжити приватизацію об’єктів державної власності, включених до перелі-

ку, рішення про приватизацію яких були прийняті в 2018 році;
2) забезпечити проведення конкурсного відбору радників для підготовки до при-

ватизації та продажу об’єктів державної власності, включених до переліку, в установ-
леному Кабінетом Міністрів України порядку;

3) у разі, коли у конкурсному відборі радників не виявив бажання взяти участь жо-
ден кандидат, забезпечити підготовку до приватизації (продажу) об’єктів державної 
власності, включених до переліку, без залучення радників;

4) подавати Кабінетові Міністрів України на затвердження умови продажу об’єктів 
державної власності, включених до переліку;

5) забезпечити виставлення на продаж об’єктів державної власності, включених 
до переліку;

6) під час підготовки до приватизації об’єктів державної власності, включених до 
переліку, враховувати їх кредитні зобов’язання, за якими надано державну гарантію.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 16 січня 2019 р. № 36-р

ПЕРЕЛІК 
об’єктів  великої приватизації державної власності 

Код згідно 
з ЄДРПОУ Найменування об’єкта

Розмір пакета 
акцій (частки), 

відсотків
Енергетична галузь

Фонд державного майна
22927045 ПАТ «Центренерго»* 78,289
00130725 ВАТ «Тернопільобленерго» 50,999
00130926 ПАТ «Запоріжжяобленерго» 60,2475
00131954 АТ «Харківобленерго»  65,001
23399393 АТ «Миколаївобленерго» 70
22767506 АТ «Хмельницькобленерго» 70,0089
00131771 АТ «Херсонська ТЕЦ» 99,8328
00130820 АТ «Дніпровська ТЕЦ» 99,9277
00130850 АТ «Криворізька теплоцентраль» 99,9864
05471158 ПАТ «Одеська ТЕЦ» 99,9895
00131050 Державне підприємство «Сєвєродонецька 

теплоелектроцентраль» 
Добувна промисловість

Мінекономрозвитку
36716128 АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» 100

Міненерговугілля
31599557 Державне підприємство «Вугільна компанія 

«Краснолиманська» 
Машино- та приладобудування

Фонд державного майна
30832888 ПАТ «Азовмаш» 50

Мінекономрозвитку
00213121 Державне підприємство «Завод «Електроважмаш» 

Хімічна промисловість
Фонд державного майна

05766356 ПАТ «Сумихімпром» 99,9952
00206539 ПАТ «Одеський припортовий завод» 99,5667

Переробна промисловість
Фонд державного майна

05743160 АТ «Оріана» 99,9988
Охорона здоров’я, культура та спорт

Фонд державного майна
30058128 ПрАТ «Президент-Готель» 100

МОЗ
21680915 ПрАТ «Індар» 70,7016

Сільськогосподарська галузь
Фонд державного майна

30401456 Державне публічне акціонерне товариство «Національна 
акціонерна компанія «Украгролізинг» 

100

* Приватизація об’єкта здійснюється відповідно до абзацу четвертого пункту 2 розділу V «Прикінце-
ві та перехідні положення» Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

СПРАВА «МАРІЯНЧУК ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF MARIYANCHUK AND OTHERS v. UKRAINE)

(Заява № 14490/07 та 2 інші заяви)
Стислий виклад рішення від 17 січня 2019 року

Заявники скаржились за пунктом 3 статті 5 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість досудового три-
мання під вартою. Заявники у заявах № 14490/07 та № 12478/13 також скаржилися 
за іншими положеннями Конвенції відповідно до усталеної практики Європейсько-
го суду.

Розглянувши скарги заявників за пунктом 3 статті 5 Конвенції, Європейський суд, 
посилаючись на рішення у справах «Харченко проти України» та «Ігнатов проти Укра-
їни», дійшов висновку, що у цій справі тривалість досудового тримання заявників під 
вартою була надмірною та констатував порушення пункту 3 статті 5 Конвенції. 

Європейський суд також розглянув інші скарги за заявами № 14490/074 та  
№ 12478/13 та, посилаючись на свою попередню практику у справах щодо України, 
дійшов висновку про порушення положень Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Вирішує, що пані Курцева, дочка заявника у заяві № 8922/11, має locus standi 

у провадженні;
3. Оголошує заяви прийнятними;
4. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 3 статті 5 Конвенції 

щодо надмірної тривалості досудового тримання під вартою;
5. Постановляє, що було порушення Конвенції щодо інших скарг, поданих відпо-

відно до усталеної практики Суду (див. таблицю у додатку);
6. Постановляє, що
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам су-

ми, зазначені у таблиці в додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну ва-
люту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі 
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в пері-
од несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

7. Відхиляє решту вимог заявника у заяві №14490/07 щодо справедливої сатис-
факції.»

Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах європейського суду з прав людини

єВРОПЕйСЬКИй СУд з ПРАВ ЛюдИНИ ТА УКРАЇНА
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ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

5 лютого 2019 року м. Київ № 214
Про реєстрацію кандидата на пост Президента України 
Кривенка Віктора Миколайовича на чергових виборах 

Президента України 31 березня 2019 року
До Центральної виборчої комісії 1 лютого 2019 року надійшли документи для реє-

страції кандидата на пост Президента України на чергових виборах Президента Укра-
їни 31 березня 2019 року Кривенка Віктора Миколайовича, висунутого 9 січня 2019 
року на ІІІ етапі позачергових XXVII Всеукраїнських Зборів (З’їзду) Політичної партії 
«Народний Рух України».

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:

Кривенко Віктор Миколайович, 1982 року народження, освіта вища, проживає 
в смт Курилівка Петриківського району Дніпропетровської області, народний депу-
тат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, 
член Політичної партії «Народний Рух України», суб’єкт висування — Політична пар-
тія «Народний Рух України».

2. Видати Кривенку В.М. посвідчення кандидата на пост Президента України вста-
новленої форми.

3. Копію цієї постанови видати уповноваженому представнику кандидата на пост 
Президента України Кривенка В.М. у Центральній виборчій комісії з правом дорад-
чого голосу.

4. Цю постанову, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держа-
ви або місцевого самоврядування, Кривенка В.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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ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

5 лютого 2019 року м. Київ № 215
Про реєстрацію кандидата на пост Президента України  

Кривоноса Сергія Григоровича на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

До Центральної виборчої комісії 2 лютого 2019 року надійшли документи для реє-
страції кандидата на пост Президента України на чергових виборах Президента Украї-
ни 31 березня 2019 року Кривоноса Сергія Григоровича, висунутого 31 січня 2019 ро-
ку на V позачерговому З’їзді ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВОЇНИ АТО».

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:

Кривонос Сергій Григорович, 1970 року народження, освіта вища, проживає в міс-
ті Києві, перший заступник командувача, Сили спеціальних операцій Збройних Сил 
України, безпартійний, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ВОЇНИ АТО».

2. Видати Кривоносу С.Г. посвідчення кандидата на пост Президента України вста-
новленої форми.

3. Копію цієї постанови видати уповноваженому представнику кандидата на пост 
Президента України Кривоноса С.Г. у Центральній виборчій комісії з правом дорад-
чого голосу.

4. Цю постанову, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держа-
ви або місцевого самоврядування, Кривоноса С.Г. 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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ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

5 лютого 2019 року м. Київ № 216
Про реєстрацію кандидата на пост Президента України 

Ригованова Руслана Олександровича на чергових виборах 
Президента України 31 березня 2019 року

До Центральної виборчої комісії 1 лютого 2019 року громадянин України Риго-
ванов Руслан Олександрович особисто подав заяву про самовисунення кандидатом 
на пост Президента України разом з доданими документами для реєстрації кандида-
том на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 берез-
ня 2019 року.

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 Украї-
ни, статей 9, 10, пункту 7 частини другої статті 25, частини першої статті 44, статті 48, 
частини першої статті 49, статті 50, частин першої, 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 вибор-
ча комісія ПОСТАНОВЛЯє:

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

Ригованов Руслан Олександрович, 1974 року народження, освіта вища, прожи-
ває в місті Горлівка Донецької області, виконуючий обов’язки начальника, держав-
не підприємство «Севастопольський морський рибний порт», безпартійний, само-
висування.

2. Видати Ригованову Р.О. посвідчення кандидата на пост Президента України 
встановленої форми.

3. Копію цієї постанови видати уповноваженому представнику кандидата на пост 
Президента України Ригованова Р.О. у Центральній виборчій комісії з правом дорад-
чого голосу.

4. Цю постанову, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держа-
ви або місцевого самоврядування, Ригованова Р.О. 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 Носенка С.М., 

Кривенка В.М., Кривоноса С.Г. та Ригованова Р.О.
Носенко Сергій Михайлович
https://public.nazk.gov.ua/declaration/dc9c1595-5cc7-4156-8d1e-b80b4d00aee4
Кривенко Віктор Миколайович
https://public.nazk.gov.ua/declaration/800c102c-1f3e-4444-96b2-09bdc5a213b5 
Кривонос Сергій Григорович
https://public.nazk.gov.ua/declaration/8bda1af1-60f6-4ec8-906e-05fc6484e102 
Ригованов Руслан Олександрович
https://public.nazk.gov.ua/declaration/70a23b43-36d7-457c-8f56-acb62287f56c
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