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ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
1 лютого 2019 року

ПОСТАНОВА
м. Київ

№ 162

Про реєстрацію кандидата на пост Президента України
Габера Миколи Олександровича на чергових виборах
Президента України 31 березня 2019 року

До Центральної виборчої комісії 28 січня 2019 року громадянин України Габер Микола Олександрович 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 відповідність вимогам Закону України «Про вибори Президента України».
Враховуючи викладене, відповідно до частини другої статті 103 Конституції України, 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 виборча комісія постановляє:
1. Зареєструвати кандидата на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року:
Габер Микола Олександрович, 1960 року народження, освіта вища, проживає в
місті Києві, помічник-консультант народного депутата України, член Патріотичної
партії України (ППУ), самовисування.
2. Видати Габеру М.О. посвідчення кандидата на пост Президента України встановленої форми.
3. Копію цієї постанови видати уповноваженому представнику кандидата на пост
Президента України Габера М.О. у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу.
4. Цю постанову, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Габера М.О. та посилання на відповідну інтернетсторінку 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 офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
Голова Центральної виборчої комісії Т. СЛІПАЧУК
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ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
1 лютого 2019 року

ПОСТАНОВА
м. Київ

№ 163

Про реєстрацію кандидата на пост Президента України
Дерев’янка Юрія Богдановича на чергових виборах
Президента України 31 березня 2019 року

До Центральної виборчої комісії 29 січня 2019 року надійшли документи для реєстрації кандидата на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року Дерев’янка Юрія Богдановича, висунутого 27 січня 2019 року на XVIІ позачерговому З’їзді Політичної партії «Воля».
Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Закону України «Про вибори Президента України».
Враховуючи викладене, відповідно до частини другої статті 103 Конституції України, 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 Президента України 31 березня 2019 року:
Дерев’янко Юрій Богданович, 1973 року народження, освіта вища, проживає в
місті Києві, народний депутат України, голова підкомітету з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції органами державної влади та місцевого самоврядування Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції, член Політичної партії «Воля», суб’єкт висування – Політична партія «Воля».
2. Видати Дерев’янку Ю.Б. посвідчення кандидата на пост Президента України
встановленої форми.
3. Копію цієї постанови видати уповноваженому представнику кандидата на пост
Президента України Дерев’янка Ю.Б. у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу.
4. Цю постанову, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Дерев’янка Ю.Б. 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
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 Габера М.О. та Дерев’янка Ю.Б.
Габер Микола Олександрович
https://public.nazk.gov.ua/declaration/175b580f-288d-4314-b492-59bcd3720c34
Дерев’янко Юрій Богданович
https://public.nazk.gov.ua/declaration/c0348f06-feb7-49fe-8c10-5983f3c9e884

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 січня 2019 р. № 51
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 29 червня 2004 р. № 812

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. № 812 «Деякі питання оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану» (Офіційний вісник
України, 2004 р., № 26, ст. 1696; 2006 р., № 22, ст. 1609, № 50, ст. 3324; 2013 р.,
№ 92, ст. 3400; 2014 р., № 59, ст. 1617; 2016 р., № 56, ст. 1942) зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 січня 2019 р. № 51
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 червня 2004 р. № 812
1. У постанові:
1) пункт 2 виключити;
2) доповнити постанову пунктом 21 такого змісту:
«21. Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації:
утворити Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій та здійснити організаційні заходи з його матеріально-технічного забезпечення в межах бюджетних призначень, передбачених на зазначену мету;
затвердити в місячний строк положення про Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій.».
2. У Порядку оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в
умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, затвердженому зазначеною постановою:
1) абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:

«Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (далі — Національний центр);»;
2) пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:
«Національний центр створюється за рішенням Адміністрації Держспецзв’язку.».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 січня 2019 р. № 23-р
Київ

Про застосування переговорної процедури
закупівлі

З метою належного захисту прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах і запобігання завданню державі збитків дозволити Міністерству юстиції здійснити у 2019 році закупівлю юридичних послуг, пов’язаних із захистом прав
та інтересів України під час розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за
участю іноземного суб’єкта та України, із застосуванням переговорної процедури закупівлі відповідно до пункту 7 частини другої статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі» у таких справах:
за позовом компаній «Littop Enterprises Limited», «Bridgemont Ventures Limited» і
«Bordo Management Limited» до держави Україна;
за позовом компанії «Gilward Investments B.V.» до держави Україна;
за позовом ПАТ «Газпром» до держави Україна;
за позовом компаній «Emergofin B.V.» та «Velbay Holdings Ltd.» до держави Україна;
за позовом Республіки Татарстан та Міністерства земельних ресурсів та майнових
відносин Республіки Татарстан до держави Україна;
за позовом Ігоря Бойка до держави Україна;
за позовом компанії «Olympic Entertainment Group AS» до держави Україна;
за позовом компаній «City-State N.V.», «Praktyka Asset Management Company LLC»,
«Crystal-Invest LLC», «Prodiz LLC» до держави Україна;
за позовом Оксани Баюл до Джозефа Чарльза Леміра, компаній «Olympic
Champions Ltd» (Делавер), «Olympic Champions Ltd» (Британські Віргінські острови),
держави Україна та інших;
за позовом Миколи Іваненка та інших до держави Україна та інших;

за позовом компаній «Universal Trading & Investment Co., Inc.» та «Foundation
Honesty International, Inc.» до Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України та держави Україна;
за позовом Міністерства охорони здоров’я України до Угорського медичного центру;
за позовом держави Україна до Амстердамського археологічного Музею Алларда Пірсона;
за позовом компанії «Sinequanon Invest» до держави Україна та інших;
за позовом ВАТ «Татнєфть» до держави Україна;
за позовом держави Україна до компанії «Euronews SA»;
за позовом родичів Андреа Рокеллі та інших до держави Україна;
за позовом компанії «Todini Costruzioni Generali S.p.A.» до Державного агентства
автомобільних доріг України.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 січня 2019 р. № 25-р
Київ

Про підписання Угоди
між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Азербайджанської Республіки
про співробітництво у сфері стандартизації,
метрології, оцінки відповідності та акредитації
Схвалити проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво у сфері стандартизації, метрології, оцінки відповідності та акредитації.
Уповноважити заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі Бровченка
Юрія Петровича підписати зазначену Угоду.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

