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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

КУРТ ВОЛКЕР:
«Росія керує військовими 

формуваннями та 
фінансує їх, надсилає 
кадрових військових  

і контрактників.  
Тому це аж ніяк  

не внутрішній 
конфлікт через  

сепаратизм».

Цивілізаційний 
вибір залишається 
незмінним 

ПРІОРИТЕТИ. Публікацію «Європейська та євроатлантична інте-
грація», підготовлену у форматі позиційної книги, презентував Уря-
довий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції 
Секретаріату КМУ. Її мета — надати представникам політичних сил 
і експертним колам та громадськості достовірну інформацію про по-
точний стан справ, основні досягнення та виклики у реалізації курсу 
європейської інтеграції, а також на шляху України до НАТО.

У книзі визначено інституційну основу реалізації державної по-
літики в галузі європейської та євроатлантичної інтеграції, систе-
му двосторонніх органів асоціації Україна — ЄС і Україна — НАТО; 
основні законодавчі ініціативи у всіх сферах, які потребують пер-
шочергового розгляду в новообраному парламенті; фінансову й 
експертну допомогу міжнародних партнерів, на яку можуть розра-
ховувати урядовці та парламентарії; ключові кроки реалізації дер-
жавної політики євроінтеграції, зокрема в межах Річної національ-
ної програми під егідою Комісії Україна — НАТО; відомчі аспекти 
реалізації європейського та євроатлантичного курсу держави.  

254 найменування
містить новий перелік лікарських 

засобів, які підлягають реімбурсації за 
урядовою програмою «Доступні ліки»

СПОЖИВЧИЙ РИНОК. Про особливості сезону і про те,  
чи знизиться ціна на смачну ягоду, дізнавався «Урядовий кур’єр» 

Кавуновий край — 
кавуновий рай?

Спецпредставник Держдепу США у справах України  
про рушійну силу війни на українському Донбасі 
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СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Два українські порти 
передадуть у концесію – 
тоді інвестори модернізують 
їх власним коштом, а 
держава ще й отримає дохід

ІНФРАСТРУКТУРА

Про шлях до професії, роль гетьмана 
Богдана Хмельницького та дубляж 
мультфільму «Тачки» «Урядовому 
кур’єру» розповів режисер, актор 
театру та кіно Костянтин Лінартович
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2019 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 30 грн . . . . . . . . . . . . 52 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 90 грн . . . . . . . . . . 156 грн

Триває 
передплата 
на 2019 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку

Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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документи
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 10 липня 2019 р. № 594-р 

Київ

Про схвалення Концепції  
з ІТ-централізації  

в системі управління  
державними фінансами

1. Схвалити Концепцію з ІТ-централізації в системі управління державними фі-
нансами, що додається.

2. Визначити державне підприємство «Головний проектно-виробничий і 
сервісний центр комп’ютерних фінансових технологій», що належить до сфе-
ри управління Міністерства фінансів:

координатором заходів з ІТ-централізації в системі управління державни-
ми фінансами, а також координатором порядку взаємодії та плану робіт під 
час здійснення заходів з ІТ-централізації в системі управління державними 
фінансами, що затверджуються Міністерством фінансів у місячний строк з 
дня прийняття цього розпорядження;

адміністратором інформаційних систем, баз даних, інформаційних ресур-
сів та реєстрів, серверного та мережевого обладнання, інших елементів ІТ-
інфраструктури та ІТ-ресурсів у системі управління державними фінансами, 
що належать до сфери управління Міністерства фінансів та центральних ор-
ганів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабі-
нетом Міністрів України через Міністра фінансів. 

3. Міністерству фінансів та центральним органам виконавчої влади, діяль-
ність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України че-
рез Міністра фінансів, протягом двох місяців з дня прийняття цього розпоря-
дження забезпечити розроблення та прийняття актів, що випливають з цьо-
го розпорядження, та привести власні акти у відповідність із цим розпоря-
дженням.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 10 липня 2019 р. № 594-р

КОНЦЕПЦІЯ 
з ІТ-централізації у системі управління державними фінансами

Проблема, яка потребує розв’язання
Для ефективної імплементації Стратегії реформування системи управління 

державними фінансами на 2017—2020 роки необхідно розв’язати проблеми, 
які виникають у сфері інформаційних технологій.

Інформаційні технології Мінфіну, ДФС (ДПС та Держмитслужби), Казна-
чейства, Держфінмоніторингу потребують модернізації для забезпечення ре-
алізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами 
на 2017—2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 8 лютого 2017 р. № 142 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 23, ст. 659), 
використання кращого світового досвіду у сфері автоматизації та цифровіза-
ції системи управління державними фінансами (далі — система), підвищення 
спроможності та ефективності кадрового складу у сфері інформаційних тех-
нологій у системі, забезпечення доступу до необхідної інформації, підвищен-
ня рівня оперативності прийняття рішень тощо.

Основними проблемами розвитку інформаційних технологій у системі є:
відсутність повноцінної всеохоплюючої автоматизації бізнес-процесів;
надмірна фрагментація інформаційного ландшафту ІТ-систем і низький рі-

вень інтеграції та взаємодії;
неузгодженість розвитку інформаційних технологій Мінфіну, ДФС (ДПС 

та Держмитслужби), Казначейства, Держфінмоніторингу, що призво-
дить до надмірних витрат та до високого рівня сукупної вартості володіння  
ІТ-рішенням;

відсутність комплексних політик захисту інформації та протидії кіберза-
грозам;

відсутність загальних ІТ-сервісів та консолідованих даних для ефективно-
го та об’єктивного прийняття рішень;

низький рівень забезпеченості ІТ-компетенціями та кадрового потенціалу;
низький рівень зрілості ІТ-процесів відповідно до методології відкритого  

ІТ-стандарту контрольних цілей для інформаційних та суміжних технологій.
Мета, принципи і строки реалізації Концепції

Метою Концепції є централізація ІТ-ресурсів системи, значне збільшення 
компетенцій у сфері інформаційних технологій, посилення кадрового скла-
ду, застосування визнаних світових практик і стандартів управління інформа-
ційними технологіями, оптимізація видатків, пов’язаних з використанням та-
ких технологій у системі, стандартизація та уніфікація інформаційних техно-
логій у системі.

Заходи реалізації ІТ-централізації у системі (додаток 1) здійснюються за 
такими основними принципами:

ефективність і достатність. Централізація ІТ-ресурсів повинна забезпечи-
ти підвищення ефективності використання бюджетних коштів та достатній рі-
вень автоматизації бізнес-процесів у системі;

зрозумілість і сучасність. Запровадження інформаційних технологій пови-
нне бути керованим та зрозумілим, тобто відповідати вимогам стратегічних 
цілей та завдань з використанням новітніх, але водночас перевірених підхо-
дів у ІТ-сфері;

захищеність і безперервність. Вибудовуючи сучасну модель керування  
ІТ-процесами для забезпечення достатнього і безперебійного функціонування  
ІТ-рішень, необхідно відійти від декларативного підходу в ІТ-безпеці та засто-
совувати практичні засоби і методи у сфері захисту інформації;

комунікація і взаємодія. Для однозначного трактування місії, завдань і 
результатів усі учасники бізнес- та ІТ-процесів повинні чітко розуміти свою 
роль, функції та відповідальність, впроваджуючи та постійно підтримуючи 
моделі чи матриці відповідальності.

Заходи, зазначені у Концепції, передбачається здійснити протягом 2019—
2021 років. Заходи здійснюватимуться згідно з планом дій, розробленим 
адміністратором інформаційних систем, баз даних, інформаційних ресур-
сів та реєстрів, серверного та мережевого обладнання, інших елементів ІТ-
інфраструктури та ІТ-ресурсів системи та затвердженим Мінфіном.

Шляхи і способи розв’язання проблеми
Для розв’язання проблеми обрано централізовану модель управлін-

ня та розвитку ІТ-технологій, що передбачає відокремлення та передачу ІТ-
функцій Мінфіну та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких 
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 
фінансів  (далі ― суб’єкти системи), окремому ІТ-підприємству, яке вхо-
дить до сфери управління Мінфіну та визначене Кабінетом Міністрів Укра-
їни як адміністратор інформаційних систем, баз даних, інформаційних ре-
сурсів та реєстрів, серверного та мережевого обладнання, інших елементів  
ІТ-інфраструктури та ІТ-ресурсів системи (далі — ІТ-підприємство).

З метою ефективного та стратегічного управління інформаційними техно-
логіями буде утворено постійно діючий комітет з управління інформаційними 
технологіями (далі — комітет).

До складу комітету повинні входити представники усіх суб’єктів сис-
теми, які мають право приймати рішення у сфері інформаційних техноло-
гій, за посадою не нижче керівника або заступника керівника, керівник (або 
його заступник) ІТ-напряму Мінфіну та керівник (або його заступник) ІТ-
підприємства.

До повноважень комітету повинні належати затвердження ІТ-стратегії у 
системі, ІТ-бюджету, стратегічне керування ІТ-ресурсами та ІТ-проектами, за-
безпечення відкритості та координація ІТ-процесів у системі.

До повноважень Мінфіну належить формування ІТ-стратегії у системі, 
включаючи ІТ-безпеку, ІТ-архітектуру, координація реалізації портфелів ІТ-
проектів, погодження ІТ-бюджету.

До повноважень суб’єктів системи належить формування бізнес-вимог 
до існуючих та створення нових інформаційних систем, користування ІТ-
послугами, контроль за здійсненням заходів з інформаційної безпеки.

До повноважень ІТ-підприємства належить здійснення заходів ІТ-стратегії, 
підтримка, запровадження та розвиток інформаційних технологій у систе-
мі, надання ІТ-послуг, реалізація ІТ-проектів, бізнес-аналіз, підготовка ІТ-
бюджету та здійснення ІТ-закупівель.

Виходячи із кращих практик та загальної моделі побудови інформаційних 
технологій, доцільним є застосування поетапної функціональної моделі ІТ-
централізації у системі. Передача ІТ-функцій до ІТ-підприємства повинна бу-
ти згрупованою за такими ІТ-сферами:

мережеві технології;

серверні технології та системне програмне забезпечення (сервери, систе-
ми збереження даних, бази даних, серверні операційні системи тощо);

системи забезпечення серверної інфраструктури (безперебійне живлення, 
мікроклімат тощо);

інформаційні системи загального вжитку (офісні програмні додатки, пе-
рекладачі, пошта тощо);

прикладні інформаційні системи (програмне забезпечення або ІТ-
комплекс, який автоматизує чи реалізує відповідний бізнес-процес, прита-
манний лише цьому суб’єкту системи);

розроблення та запровадження інформаційних систем та ІТ-рішень.
Процес передачі ІТ-функцій повинен бути повноцінним та закінченим, 

тобто ІТ-функція повинна бути повністю передана від суб’єктів системи до 
ІТ-підприємства, чітко регламентованим та зрозумілим усім учасникам ІТ-
централізації всіх рівнів підлеглості.

Етапи ІТ-централізації на загальному рівні групуються за суб’єктами систе-
ми. Для кожного етапу повинен бути розроблений детальний план-графік ви-
конання робіт, який погоджується відповідним суб’єктом системи та затвер-
джується Мінфіном. Кожен план-графік повинен містити деталізовані заходи 
для подолання передбачуваних аварійних ситуацій. У додатку 2 наведено ти-
повий план передачі ІТ-функцій.

Очікувані результати
За результатами реалізації Концепції очікується:
підвищення рівня автоматизації бізнес-процесів;
узгодженість розвитку інформаційних технологій суб’єктів системи, за-

провадження єдиної спільної ІТ-стратегії (включаючи питання ІТ-безпеки, ІТ-
архітектури, ІТ-закупівель тощо);

єдиний ландшафт ІТ-систем з високим рівнем інтеграції та взаємодії;
запровадження загальних ІТ-сервісів та консолідованих даних для ефек-

тивного та об’єктивного прийняття рішень;
оновлення і посилення кадрового складу ІТ-напряму;
ефективність підготовки та реалізації ключових ІТ-проектів, спрямованих 

на ІТ-підтримку реалізації реформ, що передбачає Стратегія реформування 
системи управління державними фінансами на 2017—2020 роки.

Обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів
Фінансування заходів, пов’язаних з реалізацією Концепції, здійснюється за 

рахунок коштів, що передбачаються для суб’єктів системи у державному бю-
джеті на відповідний рік на ІТ-складову, а також за рахунок міжнародної фі-
нансової і технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодав-
ством.

Додаток 1  
до Концепції

ЗАХОДИ  
реалізації ІТ-централізації у системі управління державними фінансами

Найменування заходу Кінцевий строк 
виконання

Відповідальний 
за виконання

1. Забезпечення утворення комітету 
управління інформаційними техноло-
гіями у системі управління державни-
ми фінансами

IV квартал 2019 р. Мінфін
ДФС (ДПС та Держмит-
служба)
Казначейство
Держфінмоніторинг

2. Передача ІТ-функцій ДФС (ДПС)  
до ІТ-підприємства, яке входить до 
сфери управління Мінфіну та визначе-
не Кабінетом Міністрів України як ад-
міністратор інформаційних систем, баз 
даних, інформаційних ресурсів та ре-
єстрів, серверного та мережевого об-
ладнання   (далі — ІТ-підприємство)

IV квартал 2019 р. ДФС (ДПС)
Мінфін

3. Передача ІТ-функцій ДФС (Держмит-
служби) до ІT-підприємства

IV квартал 2019 р. ДФС (Держмитслужба)
Мінфін

4. Передача ІТ-функцій Казначейства  
до ІT-підприємства

I квартал 2020 р. Казначейство
Мінфін

5. Передача ІТ-функцій Мінфіну  
до ІT-підприємства

I квартал 2020 р. Мінфін

6. Передача ІТ-функцій Держфінмоні-
торингу до ІT-підприємства

II квартал 2020 р. Держфінмоніторинг 
Мінфін

7. Проведення заходів з централізації  
ІТ-ресурсів

IV квартал 2021 р. Мінфін

Додаток 2  
до Концепції

ТИПОВИЙ ПЛАН  
передачі ІТ-функцій

Найменування завдання Очікуваний результат Орієнтовний 
строк, днів

Відповідальний за 
виконання Примітка

1. Установча зустріч посадових осіб Мінфіну, ДФС 
(ДПС та Держмитслужби) (далі — суб’єкти систе-
ми управління державними фінансами) з посадови-
ми особами ІТ-підприємства, яке входить до сфери 
управління Мінфіну та визначене Кабінетом Міні-
стрів України як адміністратор інформаційних сис-
тем, баз даних, інформаційних ресурсів та реєстрів, 
серверного та мережевого обладнання   (далі — ІТ-
підприємство), для попереднього обговорення без-
посереднього плану передачі ІТ-функцій

проведено нараду 1 суб’єкти системи 
управління держав-
ними фінансами  
(далі — суб’єкти  
системи) 

 

2. Передача топології та карти корпоративної мере-
жі суб’єктів системи

підписання акта при-
ймання-передачі

2 —»— можливе  
залучення  
ІТ-підприємства

3. Передача переліку серверного устаткування —»— 3 —»— —»—
4. Передача переліку системного програмного за-
безпечення

—»— 2 —»— —»—

5. Передача переліку офісних додатків загально-
го вжитку

—»— 1 —»— —»—

6. Передача переліку прикладних інформаційних 
систем, реєстрів та інших інформаційних ресурсів, 
які використовуються для автоматизації основної 
діяльності суб’єктів системи

підписання акта при-
ймання-передачі

3 суб’єкти системи можливе  
залучення  
ІТ-підприємства

7. Розроблення деталізованого плану передачі ІТ-
функцій, актів приймання-передачі та інших необ-
хідних документів (адміністративні облікові запи-
си, паролі тощо)

прийняття регламент-
ного документа

5 ІТ-підприємство —»—

8. Затвердження плану передачі ІТ-функції видання наказу 1 суб’єкти системи  
9. Внесення змін до положень про суб’єктів системи 
відповідно до переданих ІТ-функції

прийняття постано-
ви Кабінету Міністрів 
України щодо внесен-
ня змін до положень 
про суб’єктів системи

3 —»—

10. Передача адміністрування корпоративної мере-
жі суб’єктів системи

підписання акта при-
ймання-передачі

1 ІТ-підприємство із залученням 
суб’єктів 
системи

11. Скорочення ІТ-функції. Повідомлення про ско-
рочення посади/підрозділу

видання наказу про ско-
рочення посад/ підрозділів

1 суб’єкти системи  

12. Переведення працівників/проведення конкурсу 
на ІТ-підприємстві

прийняття наказу про 
заповнення вакансій

14 ІТ-підприємство  

13. Передача адміністрування серверного устат-
кування

підписання акта при-
ймання-передачі

1 —»— із залученням 
суб’єкта  
системи

14. Скорочення ІТ-функції. Повідомлення про ско-
рочення посади/підрозділу

видання наказу про 
скорочення посад/ під-
розділів

1 суб’єкти системи  

15. Переведення працівників/проведення конкурсу 
на ІТ-підприємстві

видання наказу про за-
повнення вакансій

14 ІТ-підприємство  

16. Передача адміністрування системного програм-
ного забезпечення

підписання акта при-
ймання-передачі

1 —»— із залученням 
суб’єкта сис-
теми

17. Скорочення ІТ-функції. Повідомлення про ско-
рочення посади/підрозділу

видання наказу про 
скорочення посад/ під-
розділів

1 суб’єкти системи  

18. Переведення працівників/проведення конкурсу 
на ІТ-підприємстві

видання наказу про за-
повнення вакансій

14 ІТ-підприємство  

19. Передача переліку офісних додатків загально-
го вжитку

підписання акта при-
ймання-передачі

1 ІТ-підприємство із залученням 
суб’єкта 
системи

20. Скорочення ІТ-функції. Повідомлення про ско-
рочення посади/підрозділу

видання наказу про 
скорочення посад/ під-
розділів

1 суб’єкти системи  

21. Переведення працівників/проведення конкурсу 
на ІТ-підприємстві

видання наказу про за-
повнення вакансій

14 ІТ-підприємство  

22. Передача переліку офісних додатків загально-
го вжитку

підписання акта при-
ймання-передачі

1 —»—  

23. Скорочення ІТ-функції. Повідомлення про ско-
рочення посади/підрозділу

видання наказу про 
скорочення посад/ під-
розділів

1 суб’єкти системи  

24. Переведення працівників/проведення конкурсу 
на ІТ-підприємстві за напрямом супроводження та 
розвиток інформаційних систем

видання наказу про за-
повнення вакансій

5 ІТ-підприємство  

25. Передача адміністрування прикладних інфор-
маційних систем, реєстрів та інших інформаційних 
ресурсів, які використовуються для автоматизації 
основної діяльності суб’єктів системи

підписання акта при-
ймання-передачі

14 —»— із залученням 
суб’єкта  
системи

26. Скорочення ІТ-функції. Повідомлення про ско-
рочення посади/підрозділу

видання наказу про 
скорочення посад/  
підрозділів

1 суб’єкти системи  

27. Переведення працівників/проведення конкурсу 
на ІТ-підприємстві

видання наказу про  
заповнення вакансій

14 ІТ-підприємство  

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Запрошення до участі у тендерній процедурі 
Компанія «NIRAS» запрошує зацікавлених 

постачальників подавати пропозиції на відкриті тор-
ги UA-NIRAS-FR-2019-2.02 «Постачання меблів для 
центрів  надання адміністративних послуг» для те-
риторіальних громад України. Пропозиції мають бу-
ти подані не пізніше 18:00 12 вересня 2019 року (за 
київським часом).

Документація і детальна інформація англійською 
мовою —

https://tsnap.ulead.org.ua/en/announcements/

Запрошення до участі у тендерній процедурі 
Компанія «NIRAS»  запрошує зацікавле-

них постачальників подавати пропозиції на відкри-
тий тендер UA-NIRAS-IT-2019-2.02 «Постачання ІТ 
обладнання та програмного забезпечення для цен-
трів  надання адміністративних послуг» для терито-
ріальних громад України. Пропозиції мають бути по-
дані в електронній формі не пізніше 18:00 12 верес-
ня 2019 року (за київським часом).

Документація і детальна інформація англійською 
мовою –  https://tsnap.ulead.org.ua/en/announcements/

Запрошення до участі у тендерній процедурі 
Компанія «NIRAS»  запрошує зацікавле-

них постачальників подавати пропозиції на відкриті 
торги UA-NIRAS-SGS-2019-2.02 «Постачання ознаку-
вання для центрів  надання адміністративних послуг» 
для територіальних громад України. Пропозиції ма-
ють бути подані не пізніше 18:00 12 вересня 2019 ро-
ку (за київським часом).

Документація і детальна інформація англійською 
мовою —

https://tsnap.ulead.org.ua/en/announcements/

ПОВІДОМЛЕННЯ
За результатами проведення конкурсу з визна-

чення приватного партнера для здійснення держав-
но-приватного партнерства щодо проекту «Енерге-
тичний міст «Україна — Європейський Союз» пере-
можцем визначено компанію «Юкрейн Пауер Брідж 
Компані Лімітед». Протокол засідання комісії з пи-
тань проведення конкурсу з визначення приватного 
партнера для здійснення державно-приватного парт-
нерства щодо проекту «Енергетичний міст «Україна 
— Європейський Союз» затверджено наказом Мініс-
терства енергетики та вугільної промисловості Укра-
їни від 09.08.2019 № 340.



17 серпня 2019 року, субота, № 157 www.ukurier.gov.ua 11

оголошення

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Інформаційне повідомлення АТ «УКРСИББАНК»

«6.5. Формат надання інформації про Співробітників
Заява про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб  

(І частина)
Найменування банку: АТ «УКРСИББАНК»
Найменування юридичної особи/прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця, яка /який відкриває рахунок/-ки, 

_______________________________________________________________________________________________________________________
Номер  ЗП проекту________
Просимо відкрити поточні рахунки фізичним особам згідно з переліком, що додається.
Мета відкриття рахунків: для здійснення деяких видів виплат (заробітної плати, стипендій, інших виплат).
Керівник (посада) ______________________________________________ (підпис, ініціали, прізвище)
М. П.1 
«___» ____________ 20__ р.
1 Використання печатки юридичною особою не є обов’язковим.

Перелік фізичних осіб, на користь яких відкриваються поточні рахунки:

№ 
п/п

ПІБ фізичної особи
Ідентифікаційний 

номер/ Реєстрацій-
ний номер облікової 

картки платника  
податків- 

 фізичної особи

Дата  
народжен-
ня (формат 

ДДММРРРР)

Ознака  
резидентності 

(резидент/  
нерезидент)

Дані документа, що ідентифікує фізичну особу Код тарифного пакета  
(01 – Start, 02 – All Inclusive, 

03 – All Inclusive Ultra,  
04 – All Inclusive De Luxe,  

05 - Електронний  
студентський квиток,  

16 - Black Edition,
13 - Le Grand)

П
різвищ

е  
(кирилиця)

Ім
’я  

(кирилиця)

П
о батькові 

 (кирилиця)

Серія 
 докум

ента 
 (заповню

ється 
за наявності)

Н
ом

ер  
докум

ента

О
рган,  

щ
о видав

Д
ата видачі

Д
ійсний  

до 
 (заповню

ється 
за наявності)

40  
символів

40  
символів

40  
символів 10 символів дата 15 символів 10  

символів
10  

символів
40  

символів дата дата 2 символи

6.6. Формат надання інформації про звільнених Співробітників

№ п/п
ПІБ фізичної особи Ідентифікаційний номер платника 

податків фізичної особи
Дата звільнення 

(формат ДДММРРРР) Номер карткового рахункуПрізвище  
(кирилиця)

Ім’я  
(кирилиця)

По батькові  
(кирилиця)

 40 символів 40 символів 40 символів 10 символів дата не більше 29 літерно- 
цифрових символів

6.7. Формат електронної відомості розподілу заробітної плати та/або інших виплат

Дата заповнення  
документа (дд.мм.рррр.) Порядковий номер* Тип операції

Номер картрахунку*  
(не більше 29 літерно-
цифрових символів)

Сума операції* Валюта* (грн) Оператор

* - Поля обов’язкові до заповнення Клієнтом.
6.8. Формат надання інформації про співробітників, щодо яких Клієнт подає клопотання про зміну рівня/зміну Тарифного плану

Перелік співробітників, яким необхідно змінити рівень/змінити Тарифний план

№ п/п

ПІБ фізичної особи Ідентифікаційний номер/  
Реєстраційний номер  

облікової картки платника 
податків фізичної особи

Номер карткового  
рахунку

Діючий  
Тарифний план

Новий Тарифний 
план*Прізвище (кирилиця) Ім’я (кирилиця) По батькові  

(кирилиця)

40 символів 40 символів 40 символів 10 символів
не більше 29  

літерно-цифрових 
символів

21 символ 21 символ

* - У разі бажання Клієнта перевести Тарифний план на сплату за його щорічне обслуговування за рахунок Клієнта без зміни рівня Тарифно-
го плану, вказується діючий рівень Тарифного плану.»

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні, а саме: 17.08.2019 р.
Датою початку дії змін до Правил  є 17.09.2019 р.

В.о. заступника Голови Правління — Начальника Юридичного департаменту О. В. Полянчук

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону)  

з продажу активів ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» 
Номер лота: GL48N010172
Коротка назва лота/
номеру кредитного 
договору:

Дебіторська заборгованість юридичної особи за Договором № 
1157 від 14.06.2016 р., Договором № 1158 від 14.06.2016 р. та 
Договором № 1159 від 14.06.2016 р.

Місце проведення 
аукціону:

Посилання на перелік організаторів торгів, які у своїй ді-
яльності використовують створену ГО «Трансперенсі Ін-
тернешнл Україна» електронну торгову систему:  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Дата проведення 
аукціону:

05.09.2019 р.

Час проведення аук-
ціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціо-
ну) по кожному лоту вказується на веб-сайті організаторів 
торгів: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Детальна інформа-
ція по лоту (пара-
метри, забезпечен-
ня, початкова ці-
на, правила участі в 
аукціоні)

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
175-pat-kb-yevrobank/43956-asset-sell-id-211274

АТ«СГ«Ю.БІ.АЙ-КООП» (код ЄДРПОУ 31113488) повідо-
мляє про втрату бланків полісів серій: АК/4175219, 4182758, 4182760, 
АМ/0239493, 0239494, 1159739, 1841497, 2204164, 3209078, 3740036, 
4822128, 4830697, 4830698, 4830700, 4830980, 4830982, 4830984, 
4830985, 4830998, 4830999, 4831966, 4831968, 4831970, 4831989, 
4831990, 4937010, 4939381, 4939383, 4939385, 4939386, 4939387, 
4939388, 4939389, 4939390, 4939391, АО/0156102, 0156103, 0156104, 
0156105, 0156314, 0156315, 0156316, 0156890, 0156891, 0156892, 
0156894, 0156895, 0158122, 0158124, 0158668, 0164491, 0164492, 
0164493, 0164494, 0164495, 0164496, 0164497, 0164498, 0164500, 
0165240, 0165244, 0165246, 0165463, 0165464, 0165465, 0165477, 
0165478, 0166236, 0166237, 0167554, 0167555, 0167556, 0167557, 
0167558, 0167559, 0167560, 0167561, 0167562, 0167563, 0167564, 
0167566, 0167567, 0167568, 0167569, 0167570, 0167572, 0167573, 
0769221, 0769222, 0769223, 0769224, 0769225, 0769227, 0769228, 
0769229, 0769261, 0769262, 0769264, 1160355, 1160356, 1160357, 
1160358, 1160359, 1160360, 1160361, 1160363, 1160403, 1162566, 
1162568, 1162570, 1164308 та визнання їх недійсними.

Втрачені свідоцтва на право 

власності на квартиру №209 по 

вул. Державінській, буд. 2 у м. Хар-

кові та квартиру № 202 у буд. 38/4 

по вул. Миру в м. Харкові на ім’я 

Пономаренко В.В., 

вважати недійсними.

Втрачений диплом 
КВ № 37610221 від 30 січня 2010 
року та додаток до нього магістра 
журналістики Київського націо-
нального університету імені Тараса 
Шевченка на ім’я Чепурної Марини 
Миколаївни 

вважати недійсними.

На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України Поклонській Наталії Володи-
мирівні, 18.03.1980 року народження, уродженці с. Михайлівка Вороши-
ловградської області, УРСР, місце реєстрації: вул. Перемоги, 70, м. Саки, 
АР Крим, необхідно з’явитися 22 серпня 2019 року о 09 годині 00 хвилин 
до заступника начальника відділу прокуратури Автономної Республіки 
Крим Копійки К.В. за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24, для участі у про-
веденні допиту як підозрюваній та інших слідчих та процесуальних діях у 
кримінальному провадженні №12016010000000091 від 16.03.2016, за ч. 
1 ст. 438, ч. 1 ст. 353 КК України.

До відома підприємців та громадян, які здійснюють або мають ба-
жання здійснювати торговельну діяльність на торговельних місцях 
3757, 3748, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3758, 3759, 3760, 
3761, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 
3784, 3785, 4951, 4952, 4953, 4954, 4955, 4956, 4957, 4958, 4959, 4961, 
4962, 4963, 4964, 4965, 4968, 4969, 4970, 4971, 4972, 4973, 4974, 4980, 
4981, 4982!

Довіреність, видана Міністром оборони України від 04.06.2019 
№220/469/д начальнику філії «Одеське управління військової торгівлі» 
Концерну «Військторгсервіс» СОЛОВЙОВІЙ Олені Євгенівні на вчинення 
від імені Міністерства оборони України юридичних дій, передбачених до-
говором доручення від 14.06.2016 р. № 1, відкликано згідно з рішенням 
Міністра оборони України від 22.07.2019 № 9855/з/1 з 22.07.2019.

Згідно з наказом Генерального директора Концерну «Військторгсер-
віс» від 08.08.2019 № 75 «Про затвердження результатів інвентаризації 
рухомого майна (20-футових контейнерів), що розміщені на торговель-
них місцях, право користування якими належить Міністерству оборони 
України, згідно договору від 21.02.2000 № 181/9-83» 100 (сто) 20-футо-
вих контейнерів, що розміщені на зазначених вище торговельних місцях 
Концерном «Військторгсервіс», відображено в бухгалтерському обліку.

Вартість права платного користування торговельним місцем на те-
риторії ТОВ «Промтоварний ринок» з урахуванням індексації становить  
19 490,86 грн. Окремо сплачується вартість (орієнтовно 1 000,0 грн) ко-
ристування 20-футовим контейнером.

Для укладання відповідного договору з Концерном «Військторгсер-
віс» необхідно направити цінним листом з описом заяву встановленого 
зразка на адресу Концерну «Військторгсервіс»: 03151, м. Київ, вул. Мо-
лодогвардійська, 28-А. 

Зразок заяви, перелік документів та примірний договір можна пере-
глянути на офіційному веб-порталі (веб-сайті) Концерну «Військторгсер-
віс» за посиланням https://vts.org.ua/ в розділі «Про Концерн — доку-
менти». 

З метою уникнення корупційних ризиків посадові особи Концерну 
«Військторгсервіс» не здійснюють прийом підприємців та громадян з 
питань укладання договорів про надання права платного користування 
торговельними місцями на території ТОВ «Промтоварний ринок».

Про результати розгляду заяви на укладання договору про надан-
ня права платного користування торговельними місцями на території 
ТОВ «Промтоварний ринок» буде повідомлено письмово.

Для проведення слідчих (розшукових) дій, відповідно до вимог ст. ст. 
133, 135, 297-5 КПК України, ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпе-
чення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупо-
ваній території України», до прокуратури Автономної Республіки Крим  
(з постійним місцем дислокації у м. Херсон Херсонської області) за адре-
сою: м. Херсон, вул. Кременчуцька, 69, 3-й поверх, необхідно з’явитись 
21 серпня 2019 року о 10:00 годині підозрюваному Малишеву Михай-
лу Григоровичу, 10.10.1955 р.н., зареєстрованому за адресою: Україна,  
АР Крим, м. Сімферополь, вул. Куйбишева, 13, кв. 81.

АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) повідомляє про внесення до Пра-
вил (договірних умов) обслуговування виплати заробітної плати та інших 
виплат співробітникам клієнта в безготівковій формі в АТ «УКРСИББАНК», 
які розміщені для ознайомлення на сайті https://my.ukrsibbank.com та на 
інформаційних стендах у приміщеннях установ Банку, та опубліковані в 
газеті «Урядовий кур’єр» № 105 від 09.06.2017 р. з усіма наступними змі-
нами та доповненнями (надалі — Правила), наступних змін, а саме:

1. Термін «законодавство» Розділу «Терміни, що використовуються в 
Правилах» Правил зазначається та використовується з прописної літери, 
а саме: «Законодавство».

2. Викласти п. 1.1. та п. 1.2. Правил  в наступній редакції:
«1.1. Банк здійснює відкриття Карткових рахунків Співробітникам Клі-

єнта та надає Клієнту банківські послуги по впровадженню у Клієнта без-
готівкової форми оплати праці з використанням платіжних карток у по-
рядку, встановленому Договором.

1.2.  Для відкриття Карткових рахунків Співробітникам Клієнт подає 
Банку відомості про Співробітників відповідно до формату, визначеному 
у Розділі 6 цих Правил, та інші документи, передбачені законодавством.

Банк здійснює зарахування заробітної плати та інших виплат на Картко-
ві рахунки, відкриті Співробітникам Клієнта, та здійснює розрахунково-ка-
сове обслуговування Співробітників в рамках окремих договорів про від-
криття та обслуговування Карткових рахунків, укладених між Банком та 
Співробітниками.

Операції із зарахування коштів на Картковий рахунок (окрім виплат, за-
значених у п. 1.1 Правил) та видаткові операції з Карткового рахунку здій-
снюється після проведення ідентифікації та верифікації Співробітника та 
укладення з ним відповідного договору про відкриття та обслуговування 
Карткового рахунку.»

3. Викласти п.1.5. Правил в наступній редакції:
«1.5. Умови, строки та порядок обслуговування Карткових рахунків 

Співробітників та Карток, що видаються Банком Співробітникам у рамках 
Договору ЗКП, визначаються відповідними договорами, що укладаються 
між Банком та Співробітниками.» 

4. Доповнити Розділ 2 «Права та обов’язки Сторін» Правил п. 2.1.4. та 
п. 2.1.5. наступного змісту:

«2.1.4. Закрити Карткові рахунки Співробітників, не раніше ніж через 
180 днів з дати їх відкриття, якщо Співробітник не уклав з Банком відпо-
відний договір для обслуговування Карткового рахунку та у разі відсут-
ності операцій за цим рахунком.

2.1.5. Відмовити у відкритті Карткових рахунків або закрити Картко-
ві рахунки тим Співробітникам, які не пройшли ідентифікацію та/або не 
уклали відповідний договір про обслуговування Карткового рахунку та/
або якщо Клієнт повідомив про звільнення Співробітника до укладен-
ня Співробітником відповідного договору про обслуговування Картково-
го рахунку та/або наявність відносин із Співробітником суперечить Зако-
нодавству. У разі наявності коштів на закритому Картковому рахунку во-
ни перераховуються на відповідний внутрішньобанківський рахунок і мо-
жуть бути отримані Співробітником за його першою вимогою з урахуван-
ням вимог законодавства України.»;

5. Викласти п. 2.2.4. Правил в наступній редакції:
«2.2.4. За умови виконання вимог законодавства України щодо здій-

снення переказу коштів, своєчасного надання Клієнтом відомості розпо-
ділу заробітної плати та інших виплат в установленому цими Правилами 
форматі, а також належної оплати Клієнтом послуг Банку за Договором, 
здійснювати зарахування коштів, перерахованих Клієнтом, на Карткові 
рахунки Співробітників, не пізніше наступного робочого дня після над-
ходження таких коштів на рахунок Банку, що вказаний у Договорі ЗКП в 
сумі, що відповідає сумі, вказаній у відомостях розподілу заробітної пла-
ти.»;

6. Викласти п. 2.4.1., 2.4.2. та п. 2.4.4. Правил в наступній редакції:
«2.4.1. Після підписання Договору надати Банку інформацію про Спів-

робітників, яка необхідна для відкриття Карткових рахунків Співробітни-
кам та укладення окремих договорів між Банком та Співробітниками, у на-
ступному порядку:

— щодо Співробітників, що обслуговуватимуться на Тарифних планах 
«Start», «All Inclusive», «All Inclusive Ultra», «All Inclusive De Luxe», «Black 
Edition», «Le Grand», «Електронний студентський квиток» — в електро-
нному вигляді за формою, наведеною в Розділі 6 цих Правил з урахуван-
ням умов п. 2.4.4 цих Правил;

— щодо Співробітників, що обслуговуватимуться на Тарифному плані 
«ЗП Elіte»  —   у вигляді письмової заяви за формою, прийнятною Банку, 
з урахуванням умов п. 2.4.4 цих Правил.

—  Співробітники,  що обслуговуватимуться на Тарифному плані «ЗП 
Elіte», не повинні бути зазначені у формі, наведеній в Розділі 6.5 цих Пра-
вил.

2.4.2. Співробітники,  що обслуговуватимуться на Тарифному плані 
«ЗП Elіte», не повинні бути зазначені у формі, наведеній в Розділі 6.5 цих 
Правил. За наявності, надавати до Банку в електронному вигляді інфор-
мацію щодо нових Співробітників, прийнятих на роботу, в порядку, наве-
деному в п. 2.4.1. цих Правил.»

«2.4.4. В порядку, передбаченому Договором СДО, укладеним між 
Сторонами, надавати (за допомогою СДО) до Банку інформацію згідно 
пунктів 2.4.1., 2.4.2. та 2.4.3. цих Правил в електронному вигляді в уста-
новленому Банком форматі, у відповідності до Договору СДО підтвердже-
ну електронно-цифровим підписом уповноважених осіб Клієнта. У випад-
ках, коли надання інформації за допомогою СДО неможливе, або Клієнт 
не користується СДО, надавати інформацію згідно пунктів 2.4.1., 2.4.2. та 
2.4.3. цих Правил в електронному вигляді засобами електронної пошти та 
на паперовому носії, завіреному підписами уповноважених осіб Клієнта. 
При цьому, Клієнт визнає достатнім та безпечним такий канал передачі ін-
формації, що зазначена у п.2.4.1.  —   п. 2.4.3. цих Правил, як електро-
нна пошта та приймає на себе ризики використання електронної пошти 
для передачі інформації, в т.ч. конфіденційної. В окремих випадках за від-
сутності технічної можливості, інформація в електронному вигляді згідно 
пунктів 2.4.1., 2.4.2. та 2.4.3. цих Правил може не надаватись, за умови, 
що така інформація була надана на паперовому носії, завіреному підписа-
ми уповноважених осіб Клієнта.»

7. Доповнити Розділ 2.4. «Клієнт зобов’язується» Правил п. 2.4.5. на-
ступного змісту з відповідною наступною зміною нумерації пунктів зазна-
ченого розділу Правил:

«2.4.5.  Не пізніше дати переказу коштів, що належать до подальшого 
зарахування на Карткові рахунки Співробітників Клієнта, надавати до Бан-
ку оригінали документів, засвідчені підписами уповноважених осіб Клієн-
та, з інформацією згідно з пунктами 2.4.1., 2.4.2. та 2.4.3. Правил.» 

8. Викласти п. 2.5.1.  —   п. 2.5.3. Правил у наступній редакції:
«2.5.1. Перерахування грошових коштів Клієнтом повинно здійснюва-

тися однією сумою, і співпадати з сумою, що вказана у наданих відомос-
тях. У разі невідповідності, Банк повідомляє Клієнта про виявлені розбіж-
ності та має право повернути кошти протягом 3 (трьох) робочих днів у ра-
зі ненадання Клієнтом уточнюючих відомостей. Бюджетні організації, за 
необхідності, можуть здійснювати перерахування коштів кількома части-
нами, при цьому загальна сума перерахувань до Банку повинна співпада-
ти з сумою, яка вказана в відомості на розподіл коштів на паперових та 
електронних носіях;

2.5.2. Сума коштів, яка не була зарахована на Карткові рахунки Співро-
бітників згідно з п. 2.2.45. повертається Клієнту протягом 3 (трьох) робо-
чих днів, якщо Клієнтом не будуть надані уточнюючі відомості за виявле-
ними помилковими записами;

2.5.3. Якщо під час перерахування коштів Клієнт не надав відповідні 
відомості, такі кошти повертаються Клієнту протягом 3 (трьох) робочих 
днів на рахунок, з якого такі кошти були отримані Банком.»

9. Викласти п. 6.5. «Формат надання інформації про Співробітників», п. 
6.6. «Формат надання інформації про звільнених Співробітників», п. 6.7. 
«Формат електронної відомості розподілу заробітної плати та/або інших 
виплат» та п. 6.8. «Формат надання інформації про співробітників, щодо 
яких Клієнт подає клопотання про зміну рівня/зміну Тарифного плану» в 
наступній редакції:  
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Повістка про виклик обвинуваченого в судове засідання,  
по якому здійснювалося спеціальне досудове розслідування

Обвинувачений Аверін Костянтин Євгенійович, 22.01.1985 року на-
родження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликаєть-
ся в судове засідання в порядку спеціального судового проваджен-
ня, яке відбудеться 06 вересня 2019 року о 09 год. 00 хв. у примі-
щенні Октябрського районного суду м. Полтави за адресою: м. Пол-
тава, вул. Навроцького, 5, зал № 48, для участі в судовому засідан-
ні як обвинуваченого. Обвинувачений Аверін К.Є. зареєстрований за 
адресою: Луганська область, м. Хрустальний (Красний Луч), вул. Но-
ва, 6, кв. 59.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбаче-
ні ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 
КПК України.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважаєть-
ся повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неяв-
ки обвинуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя В.М. Микитенко

Донецькою обласною державною адміністрацією прийнято рішення 
від 06.08.2019 року №791/5-19 «Про реорганізацію Комунального закла-
ду охорони здоров’я «Центр реабілітації дітей з органічними ураження-
ми нервової системи м. Бахмут» (код ЄДРПОУ 05493792) шляхом пере-
творення в Комунальне некомерційне підприємство «Центр реабілітації ді-
тей з органічними ураженнями нервової системи м. Бахмут» та призна-
чено комісію з реорганізації на чолі з Мілько Наталією Володимирівною.

Заяви кредиторів приймаються протягом двох місяців з дня оприлюд-
нення повідомлення за адресою: 84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. 
Василя Першина, 13.

Запрошення до участі у тендерній процедурі 
Компанія «NIRAS» запрошує зацікавлених постачальни-

ків подавати пропозиції на відкриті торги UA-NIRAS-EQ-2019-2.05 
«Постачання Електронної черги для центрів надання адміністратив-
них послуг» для територіальних громад України. Пропозиції мають 
бути подані не пізніше 18:00 16 вересня 2019 року (за київським 
часом).

Документація і детальна інформація англійською мовою —  
https://tsnap.ulead.org.ua/en/announcements/

В провадженні Дружківського міського суду Донецької облас-
ті, вул. Енгельса, № 45, знаходиться кримінальне провадження  
№1-кп/229/107/2019 відносно обвинуваченого Сверчкова Сергія 
Костянтиновича, 11 травня 1986 року народження, що проживає 
за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Первомайська, буд.14,  
кв. 66, за ст. 258-3 ч.1 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Сверчкова Сергія Костянтиновича 
для розгляду кримінального провадження на 22 серпня 2019 року о 
16:00, який відбудеться в залі №4 на 1 поверсі.

Суддя О.М. Грубник

Біля Полтави розводять бабаків
Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ЩОБ БУЛИ. останніми 
роками мисливські госпо-
дарства Полтавщини за-
початкували альтруїстич-
ну діяльність: власним ко-
штом купують тварин — 
гризунів і птахів — і випус-
кають їх у дику природу. Це 
роблять господарства Мир-
городського, Полтавсько-

го, гадяцького, Дикансько-
го районів. Завдяки мис-
ливцям в угіддях області 
побільшало косуль, оленів, 
диких свиней, качок, зай-
ців, муфлонів, лосів, фаза-
нів, куріпок, бобрів. 

одна з агрофірм у Ди-
канському районі спеці-
алізується на розведен-
ні бабаків, яких, кажуть, 
до війни багато водило-
ся у степових районах об-

ласті. нещодавно єгері за-
везли з Диканщини і ви-
пустили для розведення 
на території Щербанівської 
об’єднаної територіальної 
громади Полтавського ра-
йону 20 цих симпатичних 
і, до речі, немаленьких зві-
рят. Залежно від виду во-
ни досягають ваги 3—7 кі-
лограмів. Заступник генди-
ректора агрофірми, біолог-
мисливствознавець Петро 

нос розповів, що мета роз-
ведення — урізноманітнити 
види, а економічного зиску 
тут немає.

наступного року єгері 
випустять у поле під Полта-
вою ще кількадесят баба-
ків. А поки що тваринки ма-
ють пристосуватися до но-
вого місця мешкання і на-
гуляти жир, адже попереду 
зима. А навесні від них че-
кають першого приплоду.

ТеМПеРAТУРA ПO OБлAСТяХ УКРAЇнИ 
нA 18 СеРПня

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +11 +16 +22 +27 Черкаська +10 +15 +22 +27

Житомирська +9 +14 +22 +27 Кіровоградська +11 +16 +22 +27
Чернігівська +11 +16 +21 +26 Полтавська +11 +16 +21 +26
Сумська +10 +15 +20 +25 Дніпропетровська +11 +16 +21 +26
Закарпатська +9 +14 +23 +28 Одеська +12 +17 +24 +29
Рівненська +9 +14 +22 +27 Миколаївська +11 +16 +23 +28
Львівська +8 +13 +22 +27 Херсонська +12 +17 +22 +27
Івано-Франківська +8 +13 +22 +27 Запорізька +11 +16 +21 +26
Волинська +9 +14 +21 +26 Харківська +11 +16 +21 +26
Хмельницька +10 +15 +21 +26 Донецька +12 +17 +22 +27
Чернівецька +7 +12 +21 +26 Луганська +12 +17 +23 +28
Тернопільська +9 +14 +22 +27 Крим +12 +17 +22 +27
Вінницька +10 +15 +22 +27 Київ +14 +16  +23 +25

Укргiдрометцентр

Завдяки унікальному гео-
графічному розташуван-

ню Миколаївська область рік у 
рік притягує дедалі більше ту-
ристів. З одного боку, є без-
ліч охочих насолодитися попу-
лярними морськими курорта-
ми. З іншого — приїжджають 
сюди і любителі екстриму, аби, 
наприклад, зайнятися кайтин-
гом на Тилігульському лима-
ні або рафтингом на Південно-
му Бузі. Є й любителі незвичай-
них місць, пов’язаних із козаць-
кою історією краю, і поціновува-
чі природних ландшафтів. 

Бери весло,  
сідай у рафт!

Бажаєте отримати нові вра-
ження та відчуття, спробувати 
себе в екстремальному спор-
ті? якщо так, то можете смі-
ливо вирушати до села Ми-
гія в Первомайському районі  
на березі Південного Бугу. Са-
ме тут спокійна річка перетво-
рюється на бурхливий потік із 
кам’янистими порогами і ма-
льовничими краєвидами. Тут 
пропонують екстремальний 
вид відпочинку —  швидкісний 
спуск порогами на надувному 
човні (рафті), плоті або байдар-
ці. Спуск на рафтах має чима-
ло переваг.

По-перше, Південний Буг — 
єдина в Україні рівнинна річ-
ка, що має такі самі пороги, 
як гірські. Її каньйон — одна з 
найдавніших ділянок Євразії, 
яка вже 60 мільйонів років не 
опускалася в морські глиби-
ни. наслідок цього геологічно-
го явища — скелі та гори, впа-
дини і рівнини, майже амери-
канські каньйони. І ще одна 
перевага — вода у Південно-
му Бузі з травня по вересень 
неймовірно тепла. Тож навіть 
якщо довелося мимохіть ску-
патися, дискомфорту не відчу-
єте. Для родин з дітьми пропо-
нують взяти спеціальні човни. 
Звісно, кожен  отримує облад-
нання та екіпірування, завдя-

ки чому вдається запобігти не-
безпеці. 

Послуги відпочинку в Ми-
гії та спуск на рафтах пропону-
ють нині багато приватних са-
диб і спеціалізованих організа-
цій. найкраще обирати комп-
лексний відпочинок — прожи-
вання і спуск. наприклад, ва-
ріант «лайт» коштуватиме 550 
гривень з людини, одноден-
ний тур з ночівлею — 900 гри-
вень, триденний рафтинг-тур 
— 2200 гривень. Проживання в 
рафтинг-таборі — 100 гривень 
з людини. Тут можна замовити 
харчування на будь-який смак: 
перші й другі страви вартіс-
тю 80—120 гривень за порцію. 
Пропонують й інші послуги, се-
ред яких екскурсія національ-
ним природним парком «Бузь-
кий гард». 

Лісовий спадок 
Віктора 
Скаржинського

За селом Трикрати у Воз-
несенському районі з початку 
ХІХ століття існує лісове урочи-
ще лабіринт, так званий парк 
Скаржинського. Спеціалісти 
запевняють, що він нічим не по-
ступається знаменитому Со-
фіївському парку в Умані. За-
снував рукотворний острівець 
лісу серед посушливого сте-
пу Віктор  Скаржинський. ни-
ні на підставі архівних докумен-
тів достеменно відомо, що са-
ме він першим на півдні ново-
російського краю посадив ліс. 

Розпланував його Скаржин-
ський за власними проєктами. 
ліс висаджено у формі лабірин-
ту у вигляді двох літер «г». най-
більш визначна пам’ятка парку 
— 150-річні дуби заввишки 30 
метрів і понад метр у діаметрі. 
нині їх 154, кожен узято на об-
лік, пронумеровано. Їх охороня-
ють як пам’ятки природи. Ка-
жуть, справжній ліс — це коли 
голову закинеш, щоб побачити 
крону, і шапка падає. Так ось, 

у лабіринті ліс справжній.  Крім 
дубів, є тут інші дерева, екзо-
тичні, завезені із заморських 
країн.

Парк площею 60 гектарів — 
це не лише ліс. Звивисті бе-
реги річки Арбузинки укріпле-
ні гранітом, тому водойма збе-
регла чисте й рівне не замуле-
не дно. штучні дамби, шлюзи, 
рукотворні ставки, озера, водо-
спади, місток закоханих, алей-
ки і галявини милують око від-
відувачів.

Для степової Миколаївщини 
ліс — особлива цінність і вели-
ке благо. Він надійний заслін ві-
трам-суховіям. Серед степово-
го роздолля і літньої спеки ліс 
— острівець особливого мікро-
клімату. Зрештою, це просто 
неповторна краса і насолода. 
нині туристи можуть пройти-
ся з екскурсією лісом, зупини-
тися перепочити в численних 
альтанках за символічну плату 
й вирушити далі до небачених 
красот — Актівського та Петро-
павлівського каньйонів, які ле-
жать за кілька кілометрів від 
села Трикрати, в селі Актове 
Вознесенського району.

У Долині диявола
Уявіть, що посеред рівного 

степу, де не видно жодного па-
горба,  яру чи урвища, раптом 
опиняєтеся у країні каньйонів. 
Просто серед степу в селі Ак-
тове є цілий комплекс каньйо-
нів завглибшки з 20-поверхо-
вий будинок з прямовисними 
гранітними стінами, порожис-
тою річкою внизу й унікальни-
ми рослинами і тваринами. Са-
ме такий вигляд має Актівський 
каньйон. Його ще називають 
Долиною диявола. Версій щодо 
походження назви чимало, але 

те, що тут надзвичайно  гарно, 
сумнівів немає. 

Цей каньйон — части-
на Українського кристалічно-
го щита, величезної граніт-
ної платформи, на якій лежить 
більша частина країни. За мі-
льярди років дощі, вітри, а пізні-
ше  води річки сформували сті-
ни каньйону і кам’яні стовпи в 
ньому. Сюди не дійшло останнє 
заледеніння, що робить форму-
вання каньйону ще більш уні-
кальним. 

Часто Актівський каньйон 
позиціонують як ідеальне місце 
для екстремальних видів спор-
ту: скелелазіння, альпінізму, ту-
ризму. Але пройтися його стеж-
ками під силу навіть не підго-
товленому до гірських перепон 
відвідувачеві. Жодної небезпе-
ки тут немає. Ідуть уторовани-
ми туристським шляхами і ді-
ти, і дорослі. Про найскладніші 
місця чи перепони обов’язково 
попередить екскурсовод, роль 
якого часто виконує співробіт-
ник парку. Єдине, на що скар-
жаться туристи, — погана авто-
дорога до каньйону. натомість 
тут завжди можна зустріти со-
тні велосипедистів, любителів 
активного відпочинку, які насо-
лоджуються і дорогою, і крає-
видами. А ще ці місця полюбля-
ють фотографи. Мальовничі ді-
лянки каньйону ідеальні для 
фотосесій.

Відпочити тут стало прості-
ше: в селі Актове обладнали 
кемпінг для туристів. У ньому є 
все необхідне для перебування 
на природі в комфортних умо-
вах, а місцеві господині приго-
тують їжу з домашніх продук-
тів. Вартість ночівлі — понад 70 
гривень з людини, смачно і по-
вноцінно можна пообідати за 
100 гривень.  

Усі ці пам’ятки входять до 
складу національного природ-
ного парку «Бузький гард», 
який створено у 2009 році для 
збереження, відтворення і ра-
ціонального використання уні-
кальних природних та істори-
ко-культурних комплексів у ба-
сейні Південного Бугу на тери-
торії п’яти районів області. от-
же, відкрийте для себе неві-
дому Миколаївщину зі скеля-
ми, каньйонами, рукотворним 
лісом. Відвідайте національ-
ний природний парк «Бузький 
гард»!
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Детальніше про ці та інші туристські маршрути Миколаївщини  
можна дізнатися в управлінні молоді та спорту Миколаївської об-
ласної державної адміністрації. 

Адреса: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20. 
e-mail: tourism@mk.gov.ua  Тел. (0512)37-23-32. 

Миколаївщина:  
дива посеред степу
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