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ЦИФРА ДНЯ

МАРЦИН ПРЖИДАЧ:
«Деякі європейські лідери 

не усвідомлюють, що 
їхню активність можна 

інтерпретувати як 
прагнення до потепління 

відносин з РФ, і якщо 
вони проводять таку 

політику, — це 
помилка».

Верховна Рада розпочне 
роботу 29 серпня 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ. Урочисте і перше пленарне засідання 
Верховної Ради дев’ятого скликання відбудуться 29 серпня. Та-
ке рішення ухвалили на засіданні підготовчої депутатської гру-
пи. Під час дискусії представники політичних сил пропонували 
різні дати — від 20 до 3 вересня. Після голосування сторони ді-
йшли згоди щодо вказаної дати. Її визначено саме тому, щоб 
не затягувати підготовчого процесу і парламент якомога швид-
ше розпочав працювати й новообрані депутати змогли пока-
зати: Верховна Рада нового скликання ефективна у діяльнос-
ті, переконують у партії, що набрала більшість голосів на пар-
ламентських виборах.

Крім того, підготовча депутатська група з числа новообра-
них народних депутатів утворила дві робочі підгрупи, які готу-
ватимуть організаційні питання та розподіл комітетів Верховної 
Ради, повідомляє УНІАН. Рішення ухвалюватимуть на загаль-
них зборах підготовчої депутатської групи, а підгрупи займати-
муться лише узгодженням цих питань.

4,7 млн тонн 
зернових культур експортовано  

з початку 2019/2020 маркетингового 
року. Це на 1,6 млн тонн більше,  
ніж торік за аналогічний період

ЗРУЧНІСТЬ. Запроваджено спрощений механізм взаємодії 
громадян із Пенсійним фондом    

Електронна пенсія: 
як це працює

Заступник міністра закордонних справ Польщі  
про небезпеку лояльності ЄС до Кремля

4 6
 ВІДКРИТЕ СУСПІЛЬСТВО 

Попри зусилля державних органів, 
рейдерські напади на аграрні 
підприємства не припиняються, 
цьому сприяє незаконна діяльність 
державних реєстраторів

УВАГА, ЗЛОЧИН!

Громадські діячі Донбасу, 
опікуючись створенням 
безбар’єрного простору, 
перевірили можливість поїздки 
потягом для людей з інвалідністю
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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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ОГОЛОШЕННЯ

Відповідно до статті 26 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», надаємо статистичні дані про резуль-
тати діяльності за I півріччя 2019 року.

1. СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
з 01.01.2019 по 30.06.2019

№ Вид діяльності Результат

1. Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у розрізі кри-
мінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро 533 

2. Кількість оперативно-розшукових справ, заведених Національним бюро, та їх результатив-
ність

13
5

3. Кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних 
правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро 70

4.
Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинен-
ня ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національно-
го бюро

3

5. Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо вчинення 
ними відповідних правопорушень —

6. Відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 3 Закону України 
«Про запобігання корупції» **

7. Відомості про розмір збитків і шкоди, завданих кримінальними правопорушеннями, відне-
сеними законом до підслідності Національного бюро, стан та обсяги їх відшкодування 

221 286 970 000*грн****
562 881 000*грн

в т.ч. у І півріччі 2019 року:
107 806 566 грн

8.

Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінальних правопору-
шень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, конфісковані за рішенням 
суду, а також кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг, стягнені на ко-
ристь держави, та розпорядження ними

—

9.
Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок кримінальних правопорушень, від-
несених законом до підслідності Національного бюро, які було повернуто в Україну з-за кор-
дону, та їх зберігання

—

10. Відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від кримінальних правопору-
шень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, та розпорядження ними ***

11. Кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню кримі-
нального корупційного правопорушення 4

12. Результати проведених перевірок на доброчесність 3, із них 1 з негативним 
результатом

* станом на 30.06.2019
**** — орієнтовний розмір збитків, які перевіряються під час досудового розслідування

** Відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»

станом на 30.06.2019

№ Суб’єкт

Кількість осіб, яким  
повідомлено про  
підозру (всього  

по кожній категорії)

Кількість осіб,
стосовно яких  

складено  
обвинувальний акт 
(всього по кожній  

категорії)

Кількість осіб,  
стосовно яких набув 

чинності обвинувальний 
вирок, всього по кожній 

категорії

1. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
а) вищі посадові особи держави (Пре-
зидент України, Голова Верховної Ради 
України, його Перший заступник, Прем’єр-
міністр, Перший віце-прем’єр-міністр, 
віце-прем’єр-міністри, міністри, інші ке-
рівники центральних органів виконавчої 
влади, які не входять до складу Кабінету 
Міністрів України, та їх заступники, Голо-
ва Служби безпеки України, Голова Націо-
нального банку України, Генеральний про-
курор України, Голова та інші члени Ра-
хункової палати України тощо)

2 6 0

б) народні депутати України, депутати 
Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, депутати місцевих рад, сільські, се-
лищні, міські голови

2 15 0

в) державні службовці, посадові особи 
місцевого самоврядування 7 7 0

г) військові посадові особи Збройних Сил 
України, Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України й ін-
ших утворених відповідно до законів вій-
ськових формувань 

5 5 0

ґ) судді 6 38 0
д) особи рядового і начальницького скла-
ду державної кримінально-виконавчої 
служби, податкової міліції, особи началь-
ницького складу органів та підрозділів ци-
вільного захисту, Державного бюро роз-
слідувань, Національного антикорупційно-
го бюро України

0 0 0

е) посадові та службові особи органів 
прокуратури, Служби безпеки України, 
Державного бюро розслідувань, Націо-
нального антикорупційного бюро України, 
дипломатичної служби, державної лісової 
охорони, державної охорони природно-
заповідного фонду, центрального орга-
ну виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування та реалізацію державної податко-
вої політики та державної політики у сфе-
рі державної митної справи

1 28 2

є) члени Національного агентства з пи-
тань запобігання корупції 0 0 0

ж) члени Центральної виборчої комісії 1 5 0
з) поліцейські 0 19 0
и) посадові та службові особи інших дер-
жавних органів, органів влади Автономної 
Республіки Крим

5 0 0

і) члени державних колегіальних органів 0 0 0
2. Особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави  

або місцевого самоврядування
а) посадові особи юридичних осіб публіч-
ного права, які не зазначені у пункті 1 час-
тини першої цієї статті, особи, які входять 
до складу наглядової ради державного 
банку, державного підприємства або дер-
жавної організації, що має на меті одер-
жання прибутку 

37 76 0

б) особи, які не є держслужбовцями, по-
садовими особами місцевого самовряду-
вання, але надають публічні послуги (ау-
дитори, нотаріуси, оцінювачі та інші), а та-
кож експерти, арбітражні керуючі, неза-
лежні посередники, третейські судді тощо 

3 0 0

в) представники громадських об’єднань, 
навчальних закладів, які входять до скла-
ду конкурсних комісій, утворених відпо-
відно до законів «Про державну службу», 
«Про судоустрій і статус суддів», при цьо-
му не є особами, зазначеними в п. 1, під-
пункті «а» ч.2 

0 0 0

Особи, які постійно або тимчасово обі-
ймають посади, пов’язані з виконанням 
організаційно-розпорядчих чи адміністра-
тивно-господарських обов’язків, або спе-
ціально уповноважені на виконання та-
ких обов’язків у юридичних особах при-
ватного права незалежно від організацій-
но-правової форми, які не є службови-
ми особами

13 0 0

Кандидати у народні депутати України, на 
пост Президента України, обласних, ра-
йонних, міських, районних у містах, сіль-
ських, селищних рад, кандидати на по-
сади сільських, селищних, міських голів 
та старост

0 0 0

Фізичні особи, які: отримують кошти, 
майно в рамках реалізації в Україні про-
грам технічної або іншої допомоги у сфе-
рі запобігання, протидії корупції; систе-
матично впродовж року надають роботи/
послуги щодо імплементації стандартів у 
сфері антикорупційної політики; є керів-
никами або входять до складу вищого ор-
гану управління, інших органів управління 
громадських організацій, інших непідпри-
ємницьких товариств, що здійснюють ді-
яльність, пов’язану з реалізацією антико-
рупційної політики

0 0 0

Інші 53 160 26
*** Відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від кримінальних правопорушень, віднесених законом до 

підслідності Національного бюро, та розпорядження ними
станом на 30.06.2019

№ Вид майна Кількість 
1 Земельні ділянки 388
2 Житлова нерухомість, в т.ч.: 195

за кордоном 3
3 Нежитлова нерухомість, в т.ч.: 179

за кордоном  —
4 Транспортні засоби 119
5 Грошові кошти, в т.ч.:  

у грн 30 390 559
у дол. США 741 145
у євро 1 674 877
хорватські куни 22 610
в інших валютах 343 577

7 Комп’ютерна техніка (од.) 141
8 Мобільні телефони 158
9 Ювелірні вироби (од.) 107 та 236 монет

10 Корпоративні права, грн 102 886 899
11 Інше, в т.ч.:

трьохмодальна система медичної діагностики 2
вибухозахисні костюми 2
годинники, од. 5
цінні папери, грн 9 895 216

2. СПІВПРАЦЯ З КОМПЕТЕНТНИМИ ОРГАНАМИ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ, МІЖНАРОДНИМИ Й ІНОЗЕМНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ  
ТА УКЛАДЕНІ З НИМИ УГОДИ ПРО СПІВПРАЦЮ, ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ ЗА КОРДОНОМ

з 01.01.2019 по 30.06.2019
№ Назва органу Назва документа Мета
1. Департамент поліції та при-

кордонної охорони Естонії
Договір про співробітництво між 
Національним антикорупцій-
ним бюро України і Департамен-
том поліції та прикордонної охо-
рони Естонії

Налагодження співробітництва у розслідуванні злочи-
нів, пов’язаних із корупцією, обмін даними та інфор-
мацією, методологічними та юридичними матеріалами, 
соціологічними та науковими дослідженнями, висно-
вками та іншою інформацією; запобігання корупції, ор-
ганізація тренінгів, робочих зустрічей та семінарів 

2. Федеральне бюро розслі-
дувань Сполучених Штатів 
Америки

Меморандум про взаєморозу-
міння між Національним антико-
рупційним бюро України та Фе-
деральним бюро розслідування 
США (відділ по боротьбі з міжна-
родною корупцією)

Паралельне здійснення правоохоронними органами 
розслідувань, пов’язаних із міжнародним відмиванням 
коштів, міжнародними засобами повернення активів, 
хабарництвом та корупцією високопосадовців Украї-
ни; сприяння обміну інформацією стосовно актуальних 
розслідувань, методів збору доказів та практики кон-
фіскації майна; обмін досвідом

Перелік зустрічей та взаємодія керівництва Національного бюро  
з міжнародними партнерами

з 01.01.2019 по 30.06.2019 
№ з/п Дата Назва та учасники Мета 

1 02.01-23.02.2019 Зустрічі Першого заступника Директора та де-
тективів Національного бюро з представника-
ми ФБР США 

Виконання положень Меморандуму про співробіт-
ництво між НАБУ та ФБР

2 09.01.2019 Зустріч Директора Національного бюро з Над-
звичайним і Повноважним Послом Азербай-
джанської Республіки в Україні 

Обговорення питань у напрямку боротьби з коруп-
цією

3 10.01.2019 Зустріч керівництва Національного бюро з де-
легацією Бюро із запобігання та боротьби з ко-
рупцією Латвійської Республіки 

Поглиблення співробітництва Національного бюро з 
компетентними органами Латвійської  Республіки у 
сфері боротьби з корупцією

4 21.01.2019 Зустріч Директора Національного бюро з пред-
ставниками Посольства Швейцарської Конфе-
дерації в Україні та Міжнародного центру з по-
вернення активів (ICAR)

Обговорення майбутнього співробітництва в рам-
ках проєкту з підтримки зусиль Українських органів 
влади з повернення активів

5 13.02.2019 Зустріч Директора Національного бюро з го-
ловою Стратегічної групи радників з підтримки 
реформ в Україні

Обговорення подальшої співпраці у галузі антико-
рупційної політики

6 18.02.2019 Зустріч Директора Національного бюро з Над-
звичайним і Повноважним Послом Азербай-
джанської Республіки в Україні 

Обговорення питань у напрямку боротьби з коруп-
цією

7 20.02.2019 Зустріч заступника Директора Національно-
го бюро з  представником британської компа-
нії Othrys

Обговорення питань можливої співпраці в напрямку 
боротьби з корупцією

8 27.02.2019 Зустріч Директора Національного бюро з пред-
ставниками Посольства Федеративної Респу-
бліки Німеччина в Україні

Обговорення актуального стану боротьби з коруп-
цією в Україні

9 28.02-12.04.2019 Зустрічі Першого заступника Директора та де-
тективів Національного бюро з представни-
ком ФБР США 

Виконання положень Меморандуму про співробіт-
ництво між НАБУ та ФБР 

10 06.03.2019 Робоча зустріч Першого заступника Директора 
Національного бюро з суддею Європейського 
суду з прав людини

Обговорення актуального стану боротьби з коруп-
цією в Україні

11 06.03-23.04.2019 Робочі зустрічі Першого заступника Директора 
та детективів Національного бюро з представ-
ником Посольства США в Україні

Налагодження подальшого співробітництва Націо-
нального бюро та Посольства Сполучених Штатів 
Америки в Україні у сфері боротьби з корупцією

12 12.03.2019 Зустріч керівництва Національного антикоруп-
ційного бюро України з представниками Між-
народного валютного фонду

Обговорення актуального стану боротьби з коруп-
цією в Україні

13 12.03.2019 Зустріч Першого заступника Директора Наці-
онального бюро  з міжнародними експертами 
програми підтримки України

Обговорення актуального стану боротьби з коруп-
цією в Україні та проведення оцінки виконання про-
грами підтримки України

14 15.03.2019 Зустріч Директора Національного бюро з пред-
ставниками Європейської Комісії

Обговорення актуального стану реалізації антико-
рупційної реформи в Україні

15 20.03.2019 Зустріч керівництва Національного бюро з 
представниками наукових кіл та Посольства 
США в Україні 

Ознайомлення з діяльністю Національного анти-
корупційного бюро України та обговорення питань 
можливої співпраці у напрямку підготовки освітньої 
програми з урядових комунікацій

16 02.04-02.07.2019 Зустрічі керівництва та представників Націо-
нального бюро з представником Федераль-
ного бюро розслідувань Сполучених Штатів 
Америки

Виконання положень Меморандуму про співробіт-
ництво між Національним антикорупційним бюро 
України та Федеральним бюро розслідувань Сполу-
чених Штатів Америки

17 08.04.2019 Зустріч Першого заступника Директора Націо-
нального бюро з представниками Департамен-
ту фінансового моніторингу Канадської Коро-
лівської кінної поліції

Ознайомлення з правовими основами організації 
та діяльності Національного антикорупційного бю-
ро України

18 11.04.2019 Зустріч Першого заступника Директора Націо-
нального бюро з делегацією ЄС

Ознайомлення з правовими основами організації 
та діяльності Національного антикорупційного бю-
ро України

19 15.04-13.07.2019 Зустрічі Першого заступника Директора та де-
тективів Національного бюро з представника-
ми ФБР США 

Виконання положень Меморандуму про співробіт-
ництво між НАБУ та ФБР 

20 24-26.04.2019 Робочі зустрічі Першого заступника Директо-
ра бюро та детективів Національного бюро з 
представником Посольства США в Україні

Налагодження подальшого півробітництва Націо-
нального бюро та Посольства Сполучених Штатів 
Америки в Україні у сфері боротьби з корупцією

21 25.04.2019 Зустріч Директора Національного бюро з пред-
ставниками німецького парламенту (Бундеста-
гу) та Посольства Федеративної Республіки Ні-
меччина в Україні

Особисте знайомство та  обговорення питань розви-
тку антикорупційних ініціатив в Україні

22 07.05.2019 Зустріч Першого заступника Директора На-
ціонального бюро з представником Світово-
го банку

Обговорення питань співпраці у сфері боротьби з 
корупцією

Звіт про результати діяльності Національного антикорупційного бюро України у І півріччі 2019 року
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ОГОЛОШЕННЯ
23 07.05.2019 Зустріч Першого заступника Директора, Керів-

ника управління інформаційних технологій і 
Керівника управління аналітики та обробки ін-
формації Національного бюро з представника-
ми Антикорупційної ініціативи Європейського 
Союзу в Україні

Обговорення питань подальшого співробітництва у 
сфері боротьби з корупцією

24 10-23.05.2019 Зустрічі керівництва та представників Націо-
нального бюро з представником Посольства 
США в Україні

Продовження роботи в напрямку співробітництва 
Національного бюро та Посольства Сполучених 
Штатів Америки в Україні у сфері боротьби з ко-
рупцією

25 13.05.2019 Зустріч Директора та Першого заступника Ди-
ректора Національного бюро з представником 
Світового банку

Обговорення питань подальшої співпраці у сфері 
боротьби з корупцією

26 15.05.2019 Зустріч Директора та Першого заступника Ди-
ректора Національного бюро з директором 
курсу Джорджа Маршалла в м. Гарміш-Пар-
тенкірхен

Обговорення питань співпраці у сфері боротьби з 
корупцією

27 20.05.2019 Зустріч заступника Директора Національно-
го бюро з представниками британської ком-
панії Othrys

Продовження обговорення питань можливої спів-
праці в напрямку боротьби з корупцією

28 21.05.2019 Зустріч керівництва Національного бюро із 
представниками Федеральної служби Марша-
лів США

Вивчення можливостей проведення майбутніх тре-
нінгів для працівників Управління спеціальних опе-
рацій Національного бюро

29 21.05.2019 Зустріч Директора Національного бюро з пред-
ставниками Федеральних міністерств Феде-
ративної Республіки Німеччина та Посольства 
Федеративної Республіки Німеччина в Україні

Обговорення актуальної ситуації у напрямку бороть-
би з корупцією в  Україні

30 24.05.2019 Зустріч Директора та Першого заступника Ди-
ректора Національного бюро з представника-
ми Міжнародного валютного фонду

Обговорення актуального стану боротьби з коруп-
цією в Україні

31 04.06.2019 Зустріч Першого заступника Директора Націо-
нального  бюро, представників Управління ана-
літики та обробки інформації і Головного під-
розділу детективів з представниками Агентства 
з менеджменту та розшуку активів Франції

Обговорення актуального стану боротьби з коруп-
цією в Україні

32 05.06.2019 Зустріч  Першого заступника Директора На-
ціонального бюро з представниками Світово-
го банку

Обговорення питань подальшої співпраці у сфері 
боротьби з корупцією

33 06.06.2019 Зустріч Першого заступника Директора Наці-
онального бюро  з представниками Світово-
го банку

Продовження  обговорення питань подальшої спів-
праці у сфері боротьби з корупцією

34 10.06.2019 Зустріч Першого заступника Директора Націо-
нального бюро з представником ФБР США

Налагодження подальшої співпраці у сфері бороть-
би з корупцією

35 13.06.2019 Зустріч Першого заступника Директора На-
ціонального бюро з представником проєк-
ту USAID

Обговорення питань співпраці у сфері боротьби з 
корупцією

36 19.06-09.09.2019 Зустрічі Першого заступника Директора та де-
тективів Національного бюро з представника-
ми ФБР США 

Виконання положень Меморандуму про співробіт-
ництво між НАБУ та ФБР 

Перелік візитів керівництва Національного бюро за кордон
з 01.01.2019 по 30.06.2019

№ Дата Країна Мета Склад делегації
1 07-08.02.2019 Естонська Республіка Участь у 6-й щорічній Конференції Східного 

партнерства
Перший заступник 
Директора бюро

2 10-13.02.2019 Турецька Республіка Участь у Регіональній конференції для урядів 
країн Європи та Центральної Азії на тему «Роз-
будова результативних, підзвітних та інклюзив-
них інститутів»

Директор Національ-
ного бюро

3 22-27.06.2019 Сполучені Штати Америки Робочий візит до штаб-квартири ФБР з метою 
підписання Меморандуму про співпрацю між На-
ціональним антикорупційним бюро України та 
Федеральним бюро розслідувань США та участі 
у двосторонніх зустрічах

Перший заступник 
Директора бюро

3. СПІВПРАЦЯ З НЕДЕРЖАВНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ І ЗАСОбАМИ МАСОВОї ІНфОРМАЦІї
з 01.01.2019 по 30.06.2019

№ Вид медійного заходу Кількість
1. Брифінги та конференції за участю Директора, його заступників та директорів територіальних управлінь 

Національного бюро
66

2. Телеінтерв’ю за участю керівництва та директорів територіальних управлінь Національного бюро 18
3. Інтерв’ю для друкованих засобів масової інформації 0
4. Інтерв’ю для Інтернет-видань 10
5. Відповіді на запити засобів масової інформації 287
6. Коментарі працівників Управління зовнішніх комунікацій Національного бюро засобам масової інформації 165

Всього 546
4. ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО бЮРО УКРАїНИ, їХ ДОСВІД ТА КВАЛІфІКАЦІЯ

Процес добору персоналу до Національного бюро
станом на 30.06.2019

№ Вид Кількість Державні службовці Особи начальницького 
складу

1. Кількість переможців відкритого конкурсу* 662 470 192
2. Кількість призначених до Національного бюро** 662 470 192

в т.ч. у територіальних управліннях 22 22 0
3. Вакантні посади 33 26 7

в т.ч. у територіальних управліннях 0 0 0
4. Гранична чисельність осіб відповідно до Закону 700 501 199

* призначення на посади Першого заступника Директора та заступників Директора здійснюється без проведення конкурсу
** в т.ч. призначено строково (на період перебування основного працівника у відпустці по догляду за дитиною)

Кадрове забезпечення Національного бюро
станом на 30.06.2019

№ Назва структурного 
підрозділу

Кіл-ть штат-
них посад

Кіл-ть пере-
можців кон-

курсу

Кіл-ть при-
значених пра-

цівників**

На ета-
пі призна-

чення
Вакансії ПІб призначеного керівника 

1. Керівництво 4 4* 4 0 0

Ситник Артем Сергійович, 
Директор 
Углава Гізо Трістанович, 
Перший заступник Дирек-
тора
Новак Анатолій Миколайо-
вич, заступник Директора

Варварська Тетяна Воло-
димирівна, заступник Ди-
ректора

2. Головний підрозділ 
детективів 246 237 232 5 9 Калужинський Андрій Воло-

димирович

3. Другий підрозділ де-
тективів

Відповідно до Наказу Директора Національного бюро, відомості про 
кількість штатних одиниць Другого підрозділу детективів є службо-
вою інформацією та не можуть бути оприлюднені

Індиченко Борис Віталійович

4. Оперативно-технічне 
управління

Відповідно до Наказу Директора Національного бюро, відомості про 
кількість штатних одиниць Управління спеціальних операцій є служ-
бовою інформацією та не можуть бути оприлюднені

Демко Олег Валерійович

5.
Управління аналі-
тики та обробки ін-
формації 

38 38 38** 0 1 Джан Раджамі Мохамма-
дович

6.
Управління бухгал-
терського обліку та 
звітності 

16 17 17** 0 0 Пластун Оксана Яківна

7. Управління інформа-
ційних технологій 20 17 17 0 3 Чич Тетяна Валеріївна  

8.

Управління забезпе-
чення фінансовими 
ресурсами, майном 
та контролю за їх ви-
користанням

20 19 19 0 1 Ханік Юрій Петрович

9. Юридичне управ-
ління 15 17 17** 0 0 Ярчак Ігор Степанович  

10. Управління по роботі 
з громадськістю 19 19 19 0 0 Кравченко Ярослава Воло-

димирівна

11. Управління зовнішніх 
комунікацій 14 14 14** 0 1 Оліфіра Світлана Олексан-

дрівна

12. Управління внутріш-
нього контролю 20 17 17 0 3 Осипчук Роман Сергійович 

13. Управління спеціаль-
них операцій

Відповідно до Наказу Директора Національного бюро, відомості про 
кількість штатних одиниць Управління спеціальних операцій є служ-
бовою інформацією та не можуть бути оприлюднені

Івченко Віталій Юрійович

14. Відділ по роботі з 
персоналом 10 10 10** 0 1 Саморай Олена Вікторівна 

15. Відділ документо-
обігу 10 10 10** 0 1 Асанова Людмила  

Михайлівна 

16.
Відділ забезпечен-
ня роботи Директо-
ра бюро

6 5 5 0 1 Лазутіна Ольга Миколаївна 

17. Режимно-секретний 
відділ 8 8 8 0 0 Шевченко Юрій  

Володимирович 

18. Територіальні управ-
ління, всього 22 22 22 0 0

в т.ч. Львівське те-
риторіальне управ-
ління

8 8 8 0 0 Лопушанський Тарас  
Васильович

в т.ч. Одеське тери-
торіальне управління 7 7 7 0 0 Деулін Володимир Юрійович

в т.ч. Харківське те-
риторіальне управ-
ління

7 7 7 0 0 Кравченко Юрій  
Олексійович

19. ВСЬОГО: 700 — — — —

* призначення на посади Першого заступника Директора та заступників Директора здійснюється без проведення конкурсу
** в т.ч. призначено строково (на період перебування основного працівника у відпустці по догляду за дитиною)

Підвищення кваліфікації працівників Національного бюро. Навчання в Україні
з 01.01.2019 по 30.06.2019

№ Дата Організатор Зміст навчання
Кількість 
учасни-

ків 
1. 18-19.01.2019 Захід відбувся за фінансової підтримки 

Бюро з міжнародних питань у сфері бо-
ротьби з незаконним обігом наркотиків 
та правоохоронних питань Державного 
департаменту США (INL)

Програма розвитку керівників 
(ІІ модуль)

18

2. 25-26.01.2019 Захід відбувся за фінансової підтримки 
Бюро з міжнародних питань у сфері бо-
ротьби з незаконним обігом наркотиків 
та правоохоронних питань Державного 
департаменту США (INL)

Програма розвитку керівників 
(ІІ модуль)

13

3. 24-25.01.2019 Всеукраїнський центр підвищення квалі-
фікації державних службовців і посадо-
вих осіб місцевого самоврядування

«Електронне декларування публічних 
службовців»

3

4. 28-29.01.2019 Всеукраїнський центр підвищення квалі-
фікації державних службовців і посадо-
вих осіб місцевого самоврядування

Енергозбереження та підвищення 
енергоефективності. Використання 
альтернативних паливно-енергетич-
них ресурсів

1

5. 25.01.2019 ТОВ МЦФЕР — Україна Працівника призвали на військові 
збори: дії кадрової служби

1

6. 31.01.2019 Професійні видання Семінар «Кадрова майстерня робото-
давця у 2019 р.»

3

7. 01-08.02.2019 Академія фінансового моніторингу Гармонізація антикорупційних та ан-
тилегалізаційних заходів у системі за-
побігання та протидії легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, фінансуванню те-
роризму та фінансуванню розповсю-
дження зброї масового знищення

6

8. 04-05.02.2019 IBM, Learn Quest IBM i2 Analyst`s Notebook Advanced 
Importing and Analysis

2

9. 06-07.02.2019 IBM, Learn Quest IBM i2 Analyst`s Notebook Advanced 
Importing and Analysis

6

10. 18-19.02.2019 Академія PWC Проєктний менеджмент 6
11. 18-23.02.2019 Освітня платформа «Legal High School» Стратегія і тактика захисника на стадії 

досудового розслідування
1

12. 20-22.02.2019 Навчальний центр «Експерт ед’юкейшн» Ефективне управління проєктами за 
допомогою Microsoft Project 2016

3

13. 21.02.2019 Захід відбувся за фінансової підтримки 
Бюро з міжнародних питань у сфері бо-
ротьби з незаконним обігом наркотиків 
та правоохоронних питань Державного 
департаменту США (INL)

Тренінг щодо планування розслі-
дувань

12

14. 28.02-01.03.2019 Посольство США в Україні Розслідування відмивання коштів. 
Повернення активів

16

15. 28.02-02.03.2019 Захід відбувся за фінансової підтримки 
Бюро з міжнародних питань у сфері бо-
ротьби з незаконним обігом наркотиків 
та правоохоронних питань Державного 
департаменту США (INL)

Програма розвитку керівників (ІІІ мо-
дуль)

12

16. 04-06.03.2019 Всеукраїнський центр підвищення квалі-
фікації державних службовців і посадо-
вих осіб місцевого самоврядування

Документ як форма писемного пу-
блічного мовлення

1

17. 04-05.03.2019 Всеукраїнський центр підвищення квалі-
фікації державних службовців і посадо-
вих осіб місцевого самоврядування

Електронне декларування 1

18. 09-24.03.2019 Лінгвістичний центр «Україна–Європа» Курс «Основи професійного синхрон-
ного перекладу»

1

19. 11-15.03.2019 Українська школа урядування Ділова українська мова в публічно-
му управлінні

1

20. 11-15.03.2019 Fast Lane Ukraine OR-o12cDBA: Oracle database 12c: 
Database Administration Workshop

1

21. 12.02-07.03.2019 Європейський центр досліджень безпеки Боротьба з транснаціональною орга-
нізованою злочинністю

2

22. 12.02-15.03.2019 Національна академія внутрішніх справ 
України 

Навчальний курс з протидії корупції 
під час проведення міжнародних ми-
ротворчих операцій 

2

23. 14-16.03.2019 Захід відбувся за фінансової підтримки 
Бюро з міжнародних питань у сфері бо-
ротьби з незаконним обігом наркотиків 
та правоохоронних питань Державного 
департаменту США (INL)

Програма розвитку керівників (ІІІ мо-
дуль)

18

24. 19-20.03.2019 За фінансової підтримки Бюро з міжна-
родних питань у сфері боротьби з неза-
конним обігом наркотиків та правоохо-
ронних питань Державного департамен-
ту США (INL)

Використання цифрових доказів під 
час розслідування корупційних зло-
чинів

15

25. 18-20.03.2019 Українська школа урядування Документ як форма писемного пу-
блічного мовлення

3

26. 19-20.03.2019 Українська школа урядування Корпоративна культура та комунікації 2
27. 20-22.03.2019 Українська школа урядування Мистецтво усного ділового мовлення 

в публічному управлінні
2

28. 21-22.03.2019 Українська академія зовнішньої торгівлі Програмний менеджмент 3
29. 25-29.03.2019 Програма «Антикорупційна ініціатива Єв-

ропейського Союзу в Україні»
Семінар з питань взаємодії правової 
допомоги та зловживання офшорни-
ми структурами

8

30. 27-28.03.2019 Центр професійної підготовки Дипло-
матичної академії України імені Генна-
дія Удовенка

Підготовка та організація візитів 2

31. 27-29.03.2019 Всеукраїнський центр підвищення квалі-
фікації державних службовців і посадо-
вих осіб місцевого самоврядування

Мистецтво усного ділового мовлення 
в публічному управлінні

2

32. 01-02.04.2019 Базельський інститут управління (Basel 
Institute on Governance) 

Криптовалюти та блокчейн: протидія 
відмиванню коштів та комплайенс

30

33. 02-03.04.2019 Українська школа урядування Ефективний тайм-менеджмент 1
34. 08-09.04.2019 Українська школа урядування Медіація в публічному управлінні 2
35. 08-12.04.2019 Українська школа урядування Ділова українська мова в публічно-

му управлінні
3

36. 10-12.04.2019 Українська школа урядування Мистецтво усного ділового мовлення 
в публічному управлінні

2

37. 11-12.04.2019 Українська школа урядування Актуальні питання реалізації законо-
давства про державну службу

1
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ОГОЛОШЕННЯ
38. 15-17.04.2019 Українська школа урядування Документ як форма писемного пу-

блічного мовлення
3

39. 18.04.2019 Захід відбувся за фінансової підтримки 
Бюро з міжнародних питань у сфері бо-
ротьби з незаконним обігом наркотиків 
та правоохоронних питань Державного 
департаменту США (INL)

Використання цифрових доказів під 
час розслідування корупційних зло-
чинів

4

40. 22-24.04.2019 Українська школа урядування Документ як форма писемного пу-
блічного мовлення

2

41. 23-24.04.2019 Захід відбувся за фінансової підтримки 
Бюро з міжнародних питань у сфері бо-
ротьби з незаконним обігом наркотиків 
та правоохоронних питань Державного 
департаменту США (INL)

Міжнародне співробітництво 16

42. 24.04.2019, 08.05.2019, 
31.05.2019

Проєкт «Гендерне бюджетування в Укра-
їні»

Застосування гендерноорієнтованого 
підходу в бюджетному процесі

3

43. 24-25.04.2019 Українська школа урядування Мистецтво ведення переговорів 2
44. 06-08.05.2019 Fast Line Ukraine СКБД Oracle – «Oracle Database: 

SQL Turning for Developers ( OR 
-D79995GC10)»

5

45. 06-07.05.2019 Українська школа урядування Ораторське мистецтво 2
46. 10-11.05.2019 Fast Line Ukraine Analytic SQL for Data Warehousing (OR 

– D79991GC10)
6

47. 13-17.05.2019 Захід відбувся за підтримки програми 
«Антикорупційна ініціатива Європейсько-
го Союзу в Україні»

Авторизований курс СЕН (Certified 
Ethical Hacker)

2

48. 13-24.05.2019 Інститут підвищення кваліфікації керів-
них кадрів Національної академії дер-
жавного управління при Президенто-
ві України

Підвищення кваліфікації держав-
них службовців 1-5 груп оплати праці 
Апарату Верховної Ради України, Се-
кретаріату Кабінету Міністрів України, 
Національної ради України з питань 
телебачення і радіомовлення, Дер-
жавної служби спеціального зв’язку 
та захисту інформації

1

49. 13-14.05.2019 Українська школа урядування Дотримання прав людини на держав-
ній службі

1

50. 14-15.05.2019 Українська школа урядування Психологія ефективної діяльності 2
51. 14.05.2019 Захід відбувся за фінансової підтрим-

ки Програми запобігання та бороть-
би зі злочинністю Європейської комісії 
— Генерального директорату внутріш-
ніх справ

Соціальні наслідки корупції 2

52. 15-19.05.2019 Громадська спілка «Аспен Інститут Київ» Справедливість, закон і суспільство 1
53. 15.05.2019 Захід відбувся за фінансової підтрим-

ки Програми запобігання та бороть-
би зі злочинністю Європейської комісії 
— Генерального директорату внутріш-
ніх справ

Корупція в бізнесі, в публічному ад-
мініструванні та соціальні наслід-
ки корупції 

2

54. 15-16.05.2019 Українська школа урядування Запобігання та виявлення корупції 1
55. 15-17.05.2019 Українська школа урядування Мистецтво усного ділового мовлення 

в публічному управлінні
2

56. 16.05.2019 Цифрове видавництво MCFR Переведення і переміщення 1
57. 16-17.05.2019 Інститут підвищення кваліфікації керів-

них кадрів Національної академії дер-
жавного управління при Президенто-
ві України

Написання проєктів та грантів. Управ-
ління проєктами

1

58. 17-24.05.2019 Державний заклад післядипломної освіти 
«Академія фінансового моніторингу»

Боротьба з легалізацією (відмиван-
ням) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванням тероризму 
та фінансуванням розповсюдження 
зброї масового знищення

1

59. 20-22.05.2019 Українська школа урядування Документ як форма писемного пу-
блічного мовлення

2

60. 22-23.05.2019 Українська школа урядування Доступ до публічної інформації 1
61. 22-23.05.2019 Інститут підвищення кваліфікації керів-

них кадрів Національної академії дер-
жавного управління при Президенто-
ві України

Конфлікти, стреси, маніпулювання в 
управлінській і політичній діяльності

7

62. 22-24.05.2019 Українська школа урядування Мистецтво усного ділового мовлення 
в публічному управлінні

2

63. 25-26.05.2019 Приватний вищий навчальний заклад 
«Міжнародний класичний університет 
імені Пилипа Орлика»

Ефективні техніки інтерв’ю (допиту) 
і тестування на поліграфі у кадровій 
роботі і розкритті злочинів

2

64. 27-28.05.2019 Українська школа урядування Електронне врядування в публічно-
му управлінні

1

65. 27-31.05.2019 Українська школа урядування Ділова українська мова в публічно-
му управлінні

1

66. 27-29.05.2019 Українська школа урядування Документ як форма писемного пу-
блічного мовлення

3

67. 29.05.2019 Посольство США в Україні Тренінг із питань розслідування кри-
мінальних справ

16

68. 30.05.2019 Цифрове видавництво MCFR Додаткові відпустки держслужбовцям 
та посадовим особам місцевого само-
врядування

2

69. 03-04.06.2019 Українська школа урядування Інноваційні технології управління пер-
соналом

2

70. 03-04.06.2019 Українська школа урядування Стратегічне управління та планування 2
71. 03-05.06.2019 Українська школа урядування Документ як форма писемного пу-

блічного мовлення
1

72. 04-05.06.2019 Інститут підвищення кваліфікації керів-
них кадрів Національної академії дер-
жавного управління при Президенто-
ві України

Самоменеджмент сучасного керів-
ника. Алгоритм продуктивного мис-
лення

1

73. 06-07.06.2019 Інститут підвищення кваліфікації керів-
них кадрів Національної академії дер-
жавного управління при Президенто-
ві України

Аналіз політики. Підготовка аналітич-
них документів

1

74. 10-11.06.2019 Інститут підвищення кваліфікації керів-
них кадрів Національної академії дер-
жавного управління при Президенто-
ві України

Реалізація державної кадрової полі-
тики. Гендерна рівність на держав-
ній службі

2

75. 10-11.06.2019 Українська школа урядування Управління проєктами та програмами 1
76. 10-12.06.2019 Українська школа урядування Документ як форма писемного пу-

блічного мовлення
2

77. 12-13.06.2019 Інститут підвищення кваліфікації керів-
них кадрів Національної академії дер-
жавного управління при Президенто-
ві України

Інноваційні технології управління пер-
соналом. Кадрове діловодство

1

78. 13.06.2019 IBA Group Як виявити шахрайство за допомогою 
візуалізації різнорідних даних

1

79. 18.06.2019 Захід відбувся за організаційної підтрим-
ки Посольства США в Україні

Укладання угод про визнання вину-
ватості

8

80. 18-19.06.2019 Українська школа урядування Управління змінами 1
81. 24-25.06.2019 Українська школа урядування Психологія ефективної діяльності 1
82. 24-25.06.2019 Захід відбувся за фінансової підтримки 

Бюро з міжнародних питань у сфері бо-
ротьби з незаконним обігом наркотиків 
та правоохоронних питань Державного 
департаменту США (INL)

Курс із лідерства 4

83. 26-27.06.2019 За фінансової підтримки Бюро з міжна-
родних питань у сфері боротьби з неза-
конним обігом наркотиків та правоохо-
ронних питань Державного департамен-
ту США (INL)

Курс із лідерства 3

Підвищення кваліфікації працівників Національного бюро. Закордонні навчання
з 01.01.2019 по 30.06.2019

№ Дата Місце Зміст навчання Кількість 
учасників 

1. 21-24.01.2019 Австрійська Республіка Участь у X щорічній конференції, присвяченій 
15-річчю Конвенції ООН проти корупції

1

2. 07-08.02.2019 Естонська Республіка Участь у VI щорічній конференції Східного парт-
нерства

1

3. 27.01-02.02.2019 Угорська Республіка Участь у спеціалізованому навчальному курсі 4
4. 10.02-08.03.2019 Федеративна Республіка Німеччина Участь у навчальній програмі «Program on 

Countering Transnational Organized Crime»
7

5. 10-14.03.2019 Об’єднані Арабські Емірати Участь у міжнародній конференції 3
6. 19-24.03.2019 Французька Республіка Участь у заходах, організованих Організацією еко-

номічного співробітництва та розвитку
4

7. 19-22.03.2019 Французька Республіка Участь у 20 пленарному засіданні антикорупцій-
ної мережі ОЕСР для країн Східної Європи та Цен-
тральної Азії

1

8. 24-30.03.2019 Угорська Республіка Участь у курсі підвищення кваліфікації з питань 
розвитку управлінських та лідерських якостей ке-
рівників правоохоронних органів

2

9. 30.03-14.04.2019 Сполучені Штати Америки Участь у тренінгу з тактико-спеціальної підготовки 2
10. 14-18.04.2019 Австрійська Республіка Участь у семінарі «Розширення прав та можливос-

тей жінок-лідерів у сферах боротьби з відмиван-
ням коштів та протидії фінансуванню тероризму»

2

11. 15-17.04.2019 Республіка Болгарія Зустріч виконавчого комітету Європейської філії 
Асоціації випускників Національної академії ФБР 
(FBI National Academy Associates European Chapter)

1

12. 15-19.04.2019 Румунія Участь у 24-ій Глобальній програмі Інтерполу з бо-
ротьби з корупцією, фінансовими злочинами та з 
повернення активів

1

13. 29.04-01.05.2019 Королівство Бельгія Участь у засіданні Панелі ініціативи Європейсько-
го Союзу «Східне партнерство з питань верховен-
ства права»

1

14. 04-18.05.2019 Сполучені Штати Америки Участь у тренінгу з тактико-спеціальної підготовки 2
15. 06-10.05.2019 Федеративна Республіка Німеччина Участь у тренінгу «Marshall Center’s Global 

Countering Transnational Organized Crime Alumni 
Community of Interest (COI)»

4

16. 11.05-21.06.2019 Японія Участь у міжнародному тренінгу з питань бороть-
би зі злочинністю

1

17. 14-17.05.2019 Чеська Республіка Участь у щорічній тематичній виставці-конферен-
ції «LEA – DER 2019»

4

18. 19-25.05.2019 Італійська Республіка Участь у навчально-ознайомчому візиті до Фінан-
сової гвардії Італійської Республіки

10

19. 27-30.05.2019 Австрійська Республіка Участь у зустрічі робочої підгрупи 4 (SWG) за на-
прямком «Стандарти доброчесності та боротьби 
з корупцією»

1

20. 27.05-01.06.2019 Чеська Республіка Участь у конференції ISS World Europe 2019 та ві-
зиті до правоохоронних органів Чеської Респу-
бліки

3

21. 30.05-01.06.2019 Республіка Казахстан Участь у семінарі «Використання сучасних техно-
логій у протидії корупції» у Національному антико-
рупційному бюро Казахстану

1

22. 01-16.06.2019 Сполучені Штати Америки Участь у тренінгу з тактико-спеціальної підготовки 1
23. 02-15.06.2019 Французька Республіка Участь у VII навчальній сесії CEIFAC-FSI 1
24. 09.06-06.07.2019 Республіка Польща Участь у навчальному курсі з операційного аналі-

зу криміналістичного аналізу та застосування спе-
ціалізованого аналітичного програмного забезпе-
чення IBM i2 Analyst’s Notebook на базі Вищої шко-
ли поліції

10

25. 09-13.06.2019 Австрійська Республіка Участь у семінарі UNODC з питань міжнародних 
мереж відмивання коштів (Financial Disruption of 
Illicit Financial Flows)

2

26. 10-13.06.2019 Турецька Республіка Участь у Регіональній конференції для урядів кра-
їн Європи та Центральної Азії на тему «Розбудо-
ва результативних, підзвітних та інклюзивних ін-
ститутів»

1

27. 18-29.06.2019 Королівство Нідерланди Участь у навчальній поїздці для представників 
української влади

1

28. 25-29.06.2019 Королівство Норвегія Участь у Щорічній міжнародній конференції щодо 
практик процесуального інтерв’ю

1

5. ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДРОЗДІЛУ ВНУТРІшНЬОГО КОНТРОЛЮ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО бЮРО УКРАїНИ; КІЛЬКІСТЬ  
ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ВЧИНЕННЯ ПРАВОПОРУшЕНЬ ПРАЦІВНИКАМИ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО бЮРО УКРАїНИ,  
РЕЗУЛЬТАТИ їХ РОЗГЛЯДУ, ПРИТЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО бЮРО УКРАїНИ ДО ВІДПОВІ-
ДАЛЬНОСТІ

Діяльність Управління внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України
з 01.01.2019 по 30.06.2019

№ Вид діяльності Кількість Примітка

1. Надійшло звернень та скарг на дії працівників Наці-
онального бюро 303

2. Здійснено службових розслідувань 8
до Дисциплінарної комісії подані матеріали стосов-
но 10 працівників для вирішення питання про при-
тягнення до дисциплінарної відповідальності 

3. Притягнуто до відповідальності працівників Націо-
нального бюро 8

догана — 5;
зауваження — 2;
попередження про неповну службову відповід-
ність — 1

4. Здійснено моніторинг способу життя 1
5. Здійснено перевірок на доброчесність 3 1 негативний результат
6. Розпочато оперативно-розшукових справ 1

7.
Кримінальні провадження, досудове розслідування 
яких здійснювали детективи Управління внутріш-
нього контролю Національного бюро

63 із них: закрито — 19; об’єднано — 3; направлено 
за підслідністю — 21; залишок — 20

6. КОшТОРИС НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО бЮРО УКРАїНИ ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ
Кошторисні призначення Національного бюро станом на 30.06.2019 рік (тис. грн)

№ Найменування Затверджено станом 
на початок 2019 року

Затверджено з урахуванням змін 
(станом на 30.06.2019)

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1. Видатки на оплату праці 514 674,5 514 674,5 514 674,5
2. Нарахування на оплату праці 97 241,9 97 241,9 97 241,9
3. Придбання товарів і послуг 103 384,9 103 341,7 1 165,3 104 507,0
4. Соціальне забезпечення 45 006,5 45 006,5 45 006,5
5. Інші (поточні) видатки 1 113,5 1 113,5 1 113,5
6. Капітальні видатки 106 120,1 106 120,1 14,2 106 134,3

Всього 867 541,4 867 498,2 1 179,5 868 677,7

Аналіз виконання кошторису Національного бюро за загальним фондом державного бюджету за I півріччя 2019 року

№ Найменування 
Затверджено на 2019 рік  

(з урахуванням змін) 
тис. грн

Касові видатки
тис. грн

%  
виконання

1. Видатки на оплату праці 514 674,5 255 729,3 50
2. Нарахування на оплату праці 97 241,9 45 491,1 47
3. Придбання товарів і послуг 103 341,7 13 673,6 13
4. Соціальне забезпечення 45 006,5 10 564,5 23
5. Інші (поточні) видатки 1 113,5 86,1 8
6. Капітальні видатки 106 120,1 3 625,1 3

Всього 867 498,2 329 169,7 38

7. ІНшІ ВІДОМОСТІ, щО СТОСУЮТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО бЮРО УКРАїНИ ТА ВИКО-
НАННЯ ПОКЛАДЕНИХ НА НЬОГО ОбОВ’ЯЗКІВ

Звернення до Національного бюро
з 01.01.2019 по 30.06.2019

№ Вид Всього
в т.ч. до Львівсько-
го територіального 

управління

в т.ч. до Харків-
ського територі-
ального управ-

ління

в т.ч. до Одесько-
го територіального 

управління

1. Звернення громадян, всього 7519 237 163 158
звернення, що надійшли засобами поштового 
зв’язку безпосередньо до Національного бюро, 
а також ті, що пересилалися з інших установ

3916 206 141 121

звернення, подані до громадської приймальні 560 31 22 37
звернення громадян до кол-центру 3043 0 0 0

2. Запити та звернення народних депутатів Укра-
їни, надіслані безпосередньо до Національно-
го бюро

174 0 0 0

в т.ч. запити та звернення народних депу-
татів України щодо відомостей, наведених в 
е-деклараціях

2 0 0 0

3. Звернення народних депутатів України, пере-
слані іншими органами 91 2 0 1

4. Запити на доступ до публічної інформації 215 7 0 1
5. Заяви, звернення юридичних осіб 568 13 12 81
6 Заяви, звернення державних органів 39 7 6 19
7. Заяви, звернення громадських організацій 434 17 6 23

ВСЬОГО 9040 283 187 283
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Результати міжнародного співробітництва: міжнародна правова допомога

Період запити від НАбУ запити до НАбУ
надіслано виконано держави отримано виконано

Всього станом на 
30.06.2019

607 359

Австралія; Азербайджанська Республіка; Респу-
бліка Австрія; Народна Республіка Бангладеш; 
Беліз; Королівство Бельгія; Республіка Біло-
русь; Республіка Болгарія; Британські Віргінські 
Острови; Сполучене Королівство Великої Брита-
нії та Північної Ірландії; Спеціальний Адміністра-
тивний Район Китайської Народної Республіки 
Гонконг; Сент-Вінсент і Гренадини; Грецька Рес-
публіка; Грузія; Естонська Республіка; Арабська 
Республіка Єгипет; Держава Ізраїль; Республіка 
Індія; Республіка Ірландія; Королівство Іспанія; 
Італійська Республіка; Республіка Казахстан; 
Кайманові Острови; Канада; Киргизька Респу-
бліка; Республіка Кіпр; Китайська Народна Рес-
публіка; Латвійська Республіка; Литовська Рес-
публіка; Велике Герцогство Люксембург; Кня-
зівство Ліхтенштейн; Республіка Північна Ма-
кедонія; Республіка Мальдіви; Республіка Мар-
шаллові Острови; Республіка Молдова; Князів-
ство Монако; Королівство Нідерландів; Федера-
тивна Республіка Німеччина; Королівство Нор-
вегія; Об’єднані Арабські Емірати; Острів Джер-
сі; Острів Мен; Республіка Панама; Південно-
Африканська Республіка; Республіка Польща; 
Республіка Корея; Російська Федерація; Руму-
нія; Королівство Саудівська Аравія; Республі-
ка Сейшельські Острови; Федерація Сент-Кіттс 
і Невіс; Республіка Сербія; Республіка Сінгапур; 
Словацька Республіка; Сполучені Штати Амери-
ки; Республіка Таджикистан; Турецька Респу-
бліка; Угорщина; Республіка Узбекистан; Схід-
на Республіка Уругвай; Фінляндська Республі-
ка; Французька Республіка; Республіка Хорва-
тія; Чеська Республіка; Республіка Чорногорія; 
Швейцарська Конфедерація; Королівство Шве-
ція; Шотландія; Японська Держава

34 32

в т.ч. за період з 
01.01.2019  

по 30.06.2019

114 13

Республіка Австрія; Беліз; Королівство Бель-
гія; Республіка Білорусь; Республіка Болгарія; 
Британські Віргінські Острови; Сполучене Ко-
ролівство Великої Британії та Північної Ірлан-
дії; Гонконг, Спеціальний Адміністративний Ра-
йон Китайської Народної Республіки; Грецька 
Республіка; Естонська Республіка; Держава Із-
раїль; Королівство Іспанія; Італійська Республі-
ка; Республіка Кіпр; Китайська Народна Респу-
бліка; Латвійська Республіка; Литовська Рес-
публіка; Велике Герцогство Люксембург; Мар-
шалові Острови; Республіка Молдова; Князів-
ство Монако; Королівство Нідерландів; Федера-
тивна Республіка Німеччина; Королівство Нор-
вегія; Об’єднані Арабські Емірати; Острів Мен; 
Республіка Панама; Республіка Польща; Росій-
ська Федерація; Республіка Сейшельські Ост-
рови; Федерація Сент-Кіттс і Невіс; Республіка 
Сінгапур; Словацька Республіка; Сполучені Шта-
ти Америки; Узбекистан; Фінляндська Республі-
ка; Французька Республіка; Чеська Республіка; 
Швейцарська Конфедерація; Шотландія.

7 5

Київською обласною радою прийнято рішення від 
25 липня 2019 року  №624-29-VII «Про реорганізацію 
(перетворення) Комунального закладу Київської об-
ласної ради «Спеціалізований обласний будинок ди-
тини м. Біла Церква» (код ЄДРПОУ 03066940) в Ко-
мунальне некомерційне підприємство Київської об-
ласної ради «Спеціалізований обласний будинок ди-
тини м. Біла Церква» та призначено комісію з реорга-
нізації на чолі з Грибан Тетяною Павлівною.

Заяви кредиторів приймаються протягом двох мі-
сяців з дня оприлюднення повідомлення за адресою: 
09113, Київська область, м. Біла Церква, вул. Крижа-
нівського, 6.

В провадженні Приморського районного суду  
м. Одеси перебуває обвинувальний акт стосовно Ве-
ликого Руслана Миколайовича, обвинуваченого у 
скоєнні злочину, передбаченого ч. З ст. 135 КК Укра-
їни.

У зв’язку з викладеним суд викликає потерпілих та 
їх представників у судове засідання, яке відбудеть-
ся 21.08.2019 р. о 15 год. 00 хв. за адресою: м. Оде-
са, вул. Балківська, 33, Приморський районний суд 
м. Одеси, зал судових засідань № 229. Поважні при-
чини неприбуття особи на виклик суду згідно зі стат-
тею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинува-
ченого, передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Cуддя Коваленко В.М.

Для проведення слідчих (розшукових) дій, відповідно 
до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, ч. З ст. 12 
Закону України «Про забезпечення прав і свобод грома-
дян та правовий режим на тимчасово окупованій терито-
рії України», до прокуратури Автономної Республіки Крим  
(з постійним місцем дислокації у м. Херсон Херсонської 
області) за адресою: м. Херсон, вул. Кременчуцька, 69, 3-й 
поверх, необхідно з’явитись 14 серпня 2019 року об 11:00 
годині підозрюваному Малишеву Михайлу Григорови-
чу, 10.10.1955 р.н., зареєстрованому за адресою: Україна,  
АР Крим, м. Сімферополь, вул. Куйбишева, 13, кв. 81.

Повістка про виклик обвинуваченого при здій-
сненні судового засідання в порядку спеціального 

судового провадження 
Обвинувачений Савенко Вадим Анатолійович, 

28.07.1969 року народження, громадянин Украї-
ни, зареєстрований: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 10, 
кв. 10, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК Укра-
їни викликається в судове засідання, яке відбудеть-
ся 22.08.2019 року о 10 годині 00 хвилин в залі су-
дових засідань №231 Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, 
для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В.М.

Повістка про виклик обвинуваченого Вакал Максима Анатолійовича, 09.09.1984 р.н. про здійснення  
підготовчого судового засідання в порядку спеціального судового провадження

Обвинувачений Вакал Максим Анатолійович, 09.09.1984 р.н. (останнє відоме місце проживан-
ня та реєстрації: м. Суми, вул. Бельгійська, 23 кв. 16) викликається у підготовче судове засідання в по-
рядку спеціального судового провадження, яке призначене на 27 серпня 2019 року о 08 год. 30 хв. 
а також на 02 вересня 2019 о 13-30 год. та 26.09.2019 року о 13-30 год. для участі у судових засідан-
нях за його обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3, 4, 5 ст. 
191, ч. 1, 2 ст. 366 КК України до Зарічного районного суду м.Суми, (м.Суми, вул. Академічна, 13, зал  
№ 100, тел. 0542- 600-629), головуючий суддя Мальована-Когер В.В.

Запрошення до участі у торгах № NCB-4.9
УКРАїНА
Проєкт «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»
Угода про Позику № 8475-UA від 19 березня 2015 року
Назва договору: Створення контакт центру НСЗУ
Код закупівлі: NCB-4.9
1. Уряд України отримав від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі — «МБРР») позику на цілі реалізації проєк-

ту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» та має намір використати частину коштів цієї позики для здійснення пла-
тежів за договором щодо Створення контакт центру НСЗУ.

2. Міністерство охорони здоров’я України запрошує учасників торгів, які відповідають умовам торгів, надавати у запечатано-
му вигляді пропозиції конкурсних торгів щодо Створення контакт центру НСЗУ.

 Мінімальні кваліфікаційні вимоги, зокрема, включають наступне:
  (і) Фінансова спроможність
  За останні 5 (п’ять) років (2014-2018) учасник торгів повинен мати середньорічний оборот не менше ніж 700 000 

(сімсот тисяч) доларів США або еквівалент цієї суми в інших валютах за крос-курсом Національного банку України 
на кінець відповідного року, розрахований як загальна сума підтверджених виплат, за зазначений період з розбив-
кою по роках (оригінал довідки із обслуговуючого/их банку/банків). 

  (іі) Досвід роботи та технічна спроможність
  Учасник торгів подає документальне підтвердження того, що він відповідає таким вимогам (такій вимозі) щодо до-

свіду роботи: 
   (1) Наявність досвіду роботи з постачання, встановлення та технічного обслуговування інформаційних 

систем, аналогічних даному пакету закупівель, з січня 2014 року або раніше;
   (2) Успішне завершення щонайменше 1 (одного) контракту на постачання, встановлення, налаштуван-

ня та гарантійного/післягарантійного обслуговування інформаційних систем, аналогічних даному паке-
ту закупівель (інформаційних систем, які базуються на тому ж самому програмному забезпеченні, що 
запропоноване Учасником, та мають схожі функціональні та технічні характеристики до контакт центру, 
який має бути впроваджено) протягом періоду починаючи з 1 січня 2014 року.

   (3) Учасник торгів повинен надати письмове підтвердження наявності власного сервісного центру(-ів) 
на території України щодо обслуговування апаратного забезпечення, що постачатиметься, або наявнос-
ті підписаного договору(-ів) з офіційним(-и) сервісним(-и) центром(-ами).

   (4) Учасник торгів повинен мати кваліфікований персонал у наступному складі:
         — Менеджер проєкту 
         — Спеціаліст з інжинірингу, інсталяції та обслуговування систем Контактного центру

Детальна інформація міститься у документації конкурсних торгів. 
3. Торги будуть проводитись згідно з процедурами Національних конкурсних торгів, визначеними у посібнику «Керівництво із 

закупівель товарів, робіт та неконсультаційних послуг позичальниками Світового банку за позиками МБРР та кредитами і гран-
тами МАР», опублікованому у січні 2011 року, переглянутому у липні 2014 року (далі — «Керівництво із закупівель»); торги від-
криті для всіх учасників, що є правомочними відповідно до визначення, наведеного у Керівництві із закупівель. Учасники тор-
гів мають звернути увагу на пункти 1.6 та 1.7 Керівництва із закупівель, в яких визначається політика Світового банку щодо кон-
флікту інтересів.

4. Зацікавлені правомочні учасники можуть отримати додаткову інформацію та ознайомитись із документацією конкурсних 
торгів за адресою (1) в робочі дні з 10:00 до 17:00.

5. Зацікавлені правомочні учасники торгів можуть отримати повний пакет документації конкурсних торгів в електронному ви-
гляді після подання письмової заявки за вказаною нижче адресою (1). Заявка має бути в вигляді листа на бланку учасника торгів 
із зазначенням адреси електронної пошти для отримання документації конкурсних торгів та подальшого листування.

6. Пропозиції конкурсних торгів повинні надаватися за адресою (1) не пізніше 27 вересня 2019 р. о 15:00 за місцевим часом. 
Проведення торгів у електронному вигляді не дозволяється. Пропозиції, надані після зазначеного терміну, будуть відхилені. Про-
позиції конкурсних торгів будуть відкриті публічно у присутності представників учасників торгів, які виявлять бажання бути при-
сутніми, за адресою (2) 27 вересня 2019 р.  о 15:15 за місцевим часом.

7. Усі пропозиції конкурсних торгів повинні супроводжуватись гарантією пропозиції конкурсних торгів на суму 185 000  
(сто вісімдесят п’ять тисяч) гривень або на еквівалентну суму у іншій валюті по обмінному курсу Національного банку України 
(www.bank.gov.ua) станом на 14 (чотирнадцятий) день до кінцевого терміну подання пропозиції.

8. Адреси, що згадуються вище, наступні:
Адреса (1):
Міністерство охорони здоров’я України
Україна, 01021, м. Київ, вул. Грушевського, 7
Офіс Групи консультаційної підтримки Проєкту (ГКПП), кімн. 24
До уваги: Скоклюк Юрій Олександрович, консультант із закупівель
Ел.пошта: moz.wb.procurement@gmail.com, копія на moz2000677@gmail.com
Адреса (2):
Міністерство охорони здоров’я України
Україна, 01021, м. Київ, вул. Грушевського, 7
Зала міжнародних засідань

ДОКУМЕНТИ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 липня 2019 р. № 555-р 
Київ

Про внесення змін до пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України 
 від 14 грудня 2016 р. № 962 

Внести до пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 962 «Про утворення державної наукової 
установи «Київський академічний університет» такі зміни:

в абзаці другому слова «та функціонування» виключити;
доповнити пункт абзацом такого змісту: 
«державна наукова установа «Київський академічний університет» може залучати до освітньої та освітньо-наукової діяль-

ності працівників науково-дослідних інститутів та інших установ Національної академії наук як науково-педагогічних або науко-
вих працівників, що працюють у державній науковій установі «Київський академічний університет» за основним місцем роботи.».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 липня 2019 р. № 563-р 
Київ

Про внесення зміни до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України  
від 13 липня 2016 р. № 502

Внести зміну до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 502 «Про запровадження реаліза-
ції пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 57, ст. 1978; 2017 р., № 4, ст. 156, 
№ 8, ст. 251, № 27, ст. 796, № 94, ст. 2860; 2018 р., № 31, ст. 1095, № 92, ст. 3068), замінивши в абзаці першому слова «Корюків-
ці та с. Білозір’ї Черкаського району Черкаської області» словами «Корюківці, Коломиї, Кременці та с. Холодна Балка Біляївсько-
го району Одеської області, с. Білозір’я Черкаського району Черкаської області».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 липня 2019 р. № 564-р 
Київ

Про підписання Угоди між Урядом України та Урядом Султанату Оман  
про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи  

і капітал та запобігання податковим ухиленням і уникненням  
та Протоколу до неї

Схвалити проект Угоди між Урядом України та Урядом Султанату Оман про уникнення подвійного оподаткування стосовно по-
датків на доходи і капітал та запобігання податковим ухиленням і уникненням та Протоколу до неї. 

Уповноважити Міністра фінансів Маркарову Оксану Сергіївну підписати зазначену Угоду та Протокол до неї.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАїНА
СПРАВА «СЕРЖАНТОВ ПРОТИ УКРАїНИ» 

(CASE OF SERZHANTOV v. UKRAINE)

(заява № 57240/14)
Стислий виклад рішення від 11 липня 2019 року

Під час тримання під вартою, заявник страждав на серйозні захворювання, які впливали на його повсякденну діяльність.
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скаржився за статтею 3 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на ненадання йому належної медичної допомоги під час тримання під вар-
тою. 

Розглянувши цю скаргу заявника, Європейський суд підкреслив, що медична допомога, яка надається в установах виконання 
покарань, має бути належною та відповідати тому рівню допомоги, яку державні органи зобов’язалися надавати для всього насе-
лення. Беручи до уваги свою практику з цього питання, Європейський суд дійшов висновку, що у цій справі заявник не отримав 
вичерпної та належної медичної допомоги під час тримання під вартою та констатував порушення статті 3 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що ця скарга свідчить про порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з неналежною медичною допомогою під час 

тримання під вартою;
3. Постановляє, що:
(a)  упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику суму, зазначену у таблиці в додатку; ця сума має 

бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
(b)  із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься про-

стий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період не-
сплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.».
Інформацію надано Урядовим уповноваженим 

у справах Європейського суду з прав людини



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12 

вісті звідусіль

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 72 018

Загальний тираж за серпень 321 276

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ

ВНОЧІ

23..28
11..16

22..27
11..16

24..29
12..17

26..31
13..18

24..29
13..18

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

Без крил — не рахується
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

МИСТЕЦТВО. Давній Глу-
хів на Сумщині став міс-
цем проведення другого 
всеукраїнського фестива-
лю дерев’яної скульптури, в 
якому взяли участь майстри 
з різних куточків країни. За-
хід проходив у двох локаціях: 
сквері імені Бортнянського та 
Березовського, що в центрі 

міста, і на території аеропор-
ту «Глухів». 

Хоч скульптори працю-
вали в різних місцях, усіх 
об’єднувало прагнення про-
демонструвати вміння пра-
цювати з деревом, щоб воно 
заговорило і розповіло про 
себе в тому чи тому образно-
му виконанні.

Якщо у першій локації до-
мінували ярмарково-вистав-
кові мотиви, які привернули 

увагу багатьох прихильни-
ків готових виробів, то за міс-
том фестиваль більше нага-
дував пленер, учасники яко-
го виготовляли скульптури 
з авіаційно-повітряним ухи-
лом, бо обов’язковим еле-
ментом мали стати… крила. 
Тож майстри запропонували 
цілу серію розкрилених тво-
рів, з-поміж яких чи не най-
більш колоритним виявив-
ся козак з булавою і крила-

ми, якого подарували Глухо-
ву. Як, до речі, й інші вироби, 
що поповнять експозиції міс-
цевих музеїв.  

У заході брали участь не 
тільки ветерани скульптур-
ного мистецтва, а й молодь. 
Зокрема Григорієві Негоді із 
села Шатрище Ямпільського 
району недавно виповнилося 
88 років, а вихованцеві патрі-
отичного клубу «Гард» Андрі-
єві Щикотю — 13.

Запорізька область вабить 
неосяжними полями, сте-

повими просторами й незлам-
ним козацьким духом, що ви-
тає в повітрі. Цей край багатий 
національними заповідниками, 
цікавими музеями, незвични-
ми пам’ятками й неймовірними 
парками. 

А ще тут можна випробувати 
свою сміливість, йдучи вібрую-
чим металевим мостом, чи від-
чути себе героєм фантастично-
го фільму в оточенні величезних 
численних вітряків.

Залізне місто
Знайомство з областю най-

краще починати із міста Запо-
ріжжя, яке ще називають «За-
лізним містом». Хоч офіційною 
датою його заснування  вважа-
ють 1770 рік, коли закладено 
Олександрівську фортецю, ця 
місцевість була відома  з VII сто-
ліття. За часів Київської Русі тут 
перетиналися торгові шляхи  із 
Заходу й Сходу. Згодом, у XV—
XVII століттях, ця територія ста-
ла краєм привілеїв запорозьких 
козаків. А нині на Запоріжжі ба-
гато не тільки індустріальних, а й 
культурних об’єктів.

На території міста — най-
більша, надпотужна й найста-
ріша серед каскадів гідроелек-
тростанцій в Україні Дніпров-
ська ГЕС. Вона водночас захо-
плює й лякає: захоплює масш-
табами та величчю, а наводить 
страх силою води, яку стримує 
дамба. Для більшості прохід 
дамбою стане випробуванням 
характеру, а йдучи металевим 
мостом, що вібрує, коли поряд 
проїжджає автомобіль, ви дізна-
єтеся, що таке сміливість. Нава-
жуючись на цю мандрівку, крім 
адреналіну, ви отримаєте  змогу 
подивитися на ріку Дніпро, міс-
то Запоріжжя й острів Хортицю 
з висоти 38 метрів. 

Прогулюючись обласним цен-
тром, повірите, що потрапили в 
місто-парк, адже повсюди тут 
артінсталяції. Вони можуть до-

помогти помиритися із близьки-
ми людьми, якщо ви посварили-
ся. Для цього є аж два такі місця: 
лава й ліжко примирення. Сівши 
чи прилігши на них, люди мимо-
волі зближуються, адже форми 
лави й ліжка сприяють цьому. 
Невже це не привід налагодити 
стосунки?! 

Ще одна цікавинка міста — у 
парку Трудової слави є арталея 
кованих картин. Тут славетну іс-
торію міста розповідають стале-
ві картини, які помістили у фото-
рамки з такого самого матеріа-
лу, і кожен може стати частиною 
цієї інсталяції. Арталея увійшла 
до Книги рекордів України.

Якщо ви приїхали в Запоріж-
жя з дітьми, то обов’язково від-
відайте вузькоколійку — Запо-
різьку дитячу залізницю, найдо-
вшу в Україні. Її довжина 9 км. 
Під час мандрівки можна поба-
чити й саме Запоріжжя, і проїха-
ти тунелем. 

Ще одна візитівка  Запоріж-
жя —  дуб, навколо якого ство-
рили історико-культурний комп-
лекс «700-річний Запорозький 
дуб». Науковці доводять, що цей 
дуб посадили ще у ХІІІ столітті. 
Тепер біля нього козаки демон-
струють свою вправність і май-
стерність в українських бойових 
мистецтвах. 

Мандруючи цим краєм, най-
зручніше зупинитися в Запоріж-
жі. У місті є різні варіанти прожи-
вання. Найбільш бюджетний — 
у хостелі. Ліжко-місце у кімнаті 
на вісім осіб коштує понад 180 
гривень, у готелі номер «Стан-
дарт» для двох осіб коштувати-
ме більш як 420 гривень, найдо-
рожчий — 2200 гривень, апарта-
менти можна знайти від 500 гри-
вень. 

Національний 
заповідник 
«Хортиця»

У межах Запоріжжя розта-
шувалась Хортицька Січ.  Са-
ме сюди, на острів Хортиця, 

з’їжджалися  козаки і у сере дині 
ХVI століття  створили укріпле-
ний осередок нереєстрового 
Війська Запорозького Низово-
го. Указ про знищення Запоро-
зької Січі підписав Петро І у 
1709 році, коли Іван Мазепа і 
частина запорозьких козаків 
перейшли на бік шведів, Петро-
вих ворогів. 

Саме це місце асоціюється зі 
свободою, рівноправ’ям і спра-
ведливістю. Тут Микола Гоголь 
оселив старого козацького пол-
ковника Тараса Бульбу. Не 
важливо, є у вас чуб чи ні, цей 
острів обов’язково потрібно від-
відати.  На острові як ніде від-
чувається козацька звитяга. За  
фортифікаційними укріплення-
ми поміж куренями стоїть не-
велика діюча церква Покрови 
Пресвятої Богородиці — захис-
ниці козаків. А майдан перед 
храмом став символом волеви-
явлення. Адже саме тут кожен 
кошовий отаман щороку звіту-
вав перед побратимами. Якщо 
козаки висловлювали невдово-
лення його діями, отаман негай-
но кидав на землю шапку, клав 
палицю, вклонявся товариству, 
дякуючи за виявлену протягом 
року честь, і йшов у свій курінь. 
Найславетнішим, найшанова-
нішим довіряли й далі керува-
ти Січчю. Приміром, Іван Сір-
ко отаманував протягом 15 ро-
ків, а Петро Калнишевський — 
впродовж 10 років. 

Побувавши на острові Хор-
тиця, ознайомтеся з експозиці-
єю Музею історії запорозького 
козацтва, де є артефакти віком 
35 тисяч років. В Історико-куль-

турному комплексі «Запорозь-
ка Січ» побачите відновлені ко-
зацькі курені, будинок кошово-
го отамана,  канцелярію, січо-
ву школу, вежі  та укріплення.  
Елементи архітектури, побуту 
й життя запорожців  перенесуть 
вас  у часи, коли козаки писа-
ли листи турецькому султанові, 
й здається, що саме ви зможе-
те підказати їм правильні сло-
ва. У Музеї козацького суднобу-
дування «Чайка» ви дізнаєтесь, 
як козаки виготовляли човни і 
чому їх називали «чайками». 
У музеї на власні очі побачите 
козацькі «чайки», які дістали із 
дна Дніпра. Один з таких чов-
нів, побудований у період ро-
сійсько-турецької війни (1736—
1739), навіть готовий вирушити 
у новий рейс.

Крім козацьких реліквій, тут є 
кам’яне святилище, якому вже 
понад 4 тисячі років, а в північ-
ній частині острова — граніти та  
гнейси (гірські породи), вік яких 
— понад 2 мільйони років.

Національний заповідник 
«Хортиця» відкрито для відві-
дувачів з 9:30 до 16:30, вихідний 
день — понеділок. Зазначимо, 
що острів Хортиця став одним 
із переможців всеукраїнського 
конкурсу «Сім чудес світу».

Сила природи
На узбережжі Азовського мо-

ря розташоване ще одне визна-
чне місце у Запорізькій області 
— Ботієвська вітрова електро-
станція (селище Приморський 
Посад Приазовського р-ну). З 
гігантськими вітряними турбіна-
ми 65 вітряків воювати, як Дон 
Кіхот, не потрібно — сили та-
ки нерівні, а  ось подивитися на 
енергетику майбутнього варто. 

У  селі Терпіння (Мелітополь-
ський район) є цілющі джерела, 
насичені йонами срібла. Саме 
ці води створили у степу квіту-
чу оазу, на яку варто подивити-
ся особливо у спекотний день.

Запорізька область може 
здивувати мандрівників не тіль-
ки масштабними індустріальни-
ми будовами, артінсталяціями, 
а й давніми святилищами й ко-
зацькими артефактами.
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Детальніше про ці та інші туристські маршрути можна дізнатися 
в департаменті культури, туризму, національностей та релігій За-
порізької ОДА. 

Координати:  м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164,  
тел: (061)239-01-50

А також у Запорізькому обласному туристично-інформаційно-
му центрі

Координати:   м. Запоріжжя, вул. Троїцька, 29,  
тел: (061)764-39-12, 

www.zotic.zp.ua

Край козацької слави

ОГОлОшеННя

На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Поклонській Наталії Воло-
димирівні, 18.03.1980 року народження, уродженці с. Михайлівка, Во-
рошиловградської області, УРСР, місце реєстрації: вул. Перемоги, 70, 
м. Саки, АР Крим, необхідно з’явитися 15 серпня 2019 року о 09 годи-
ні до заступника начальника відділу прокуратури Автономної Респу-
бліки Крим Копійки К.В. за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24, для учас-
ті у проведенні допиту як підозрюваній та інших слідчих та процесу-
альних діях у кримінальному провадженні №12016010000000091 від 
16.03.2016 за ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 353 КК України.

На подвигах героїв-
прикордонників 
виросте молодь

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТЬ. На Вінниччині у Могилів-Подільському прикордон-
ному загоні імені Героя України старшого лейтенанта Вячеслава 
Семенова вшанували пам’ять побратимів, які загинули під час 
бойових дій на сході країни. П’ять років тому прикордонники за-
вдяки мужності й відвазі прорвалися з так званого південного 
котла. За наказом командування вони залишили пункт пропуску 
«Довжанський», який утримували протягом двох  місяців. 

Захищаючи державу, військові виявляли хоробрість і геро-
їзм. На жаль, не всі повернулися з поля бою: десять прикор-
донників загинули, п’ять зникли безвісти, 36 зазнали поранень.

Подвиг побратимів воїни бережуть у серці й передають мо-
лодим захисникам.

«На прикладах героїзму наших побратимів ми зобов’язані 
виховати нове покоління прикордонників з ідеологією патріо-
тизму та відданості українському народові», — сказав началь-
ник Могилів-Подільського прикордонного загону полковник 
Ігор Тимчук.

За вірність Батьківщині, відвагу під час виконання бойових 
завдань та у зв’язку із п’ятою річницею виходу з котла учас-
ників бойових дій відзначили почесними грамотами (з випла-
тою грошової винагороди) обласної ради, облдержадміністра-
ції, Могилів-Подільської райдержадміністрації й міської ради, 
командування  загону.

Пам’ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Присутні 
поклали квіти до Меморіалу героям-прикордонникам, які відда-
ли життя за вільне і мирне майбутнє нашої держави.

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 11 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +13 +18 +23 +28 Черкаська +12 +17 +24 +29

Житомирська +12 +17 +23 +28 Кіровоградська +12 +17 +24 +29
Чернігівська +10 +15 +22 +27 Полтавська +12 +17 +24 +29
Сумська +9 +14 +22 +27 Дніпропетровська +12 +17 +24 +29
Закарпатська +13 +18 +27 +32 Одеська +14 +19 +27 +32
Рівненська +13 +18 +24 +29 Миколаївська +13 +18 +26 +31
Львівська +13 +18 +24 +29 Херсонська +13 +18 +26 +31
Івано-Франківська +13 +18 +25 +30 Запорізька +13 +18 +26 +31
Волинська +13 +18 +24 +29 Харківська +11 +16 +22 +27
Хмельницька +13 +18 +24 +29 Донецька +11 +16 +22 +27
Чернівецька +13 +18 +25 +30 Луганська +11 +16 +22 +27
Тернопільська +13 +18 +25 +30 Крим +14 +19 +25 +30
Вінницька +12 +17 +24 +29 Київ +15 +17  +25 +27
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