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Одеська обласна державна адміністрація обирає Хмару De Novo 
 
Компанія De Novo, національний оператор хмарних послуг, почала співпрацю з Одеською 
облдержадміністрацією. Хмарні ресурси De Novo забезпечуватимуть надання електронних послуг для 
мешканців Одеської області.  
 
Початок співпраці Одеської ОДА та De Novo було покладено підписанням двостороннього меморандуму щодо 
постачання хмарних послуг De Novo та впровадження е-сервісів для громадян Одеської області. Відповідно до 
меморандуму у Хмарі De Novo розміщено сервіси громадської приймальні та розгорнуто портал прямої 
електронної демократії - сервіс, де кожен бажаючий може долучитись до обговорення та доповнення 
Одеського пакету реформ. 
 
«З метою скорочення поточних витрат, компанії вже давно використовують треті сторони для 
отримання послуг, що необхідні для життєдіяльності бізнесу, але знаходяться поза їх фокусом. Вважаю, 
що державні органи не є багатшими за бізнес-структури і так само повинні зосередитись на виконанні 
своїх безпосередніх функцій, а завдання з обслуговування ІТ передати на аутсорс. Давно минули часи, коли 
державні організації утримували власні магазини, ресторани, санаторії тощо. Це все набагато дешевше 
купувати у тих, для кого цей бізнес є основним. Інформаційні технології - не виключення. Навіщо 
витрачати шалені кошти на утримання величезного штату ІТ-працівників, серверних приміщень з 
системами пожежогасіння, охолодження, резервного енергопостачання, якщо всю цю роботу можуть 
виконати фахові підрядники, які до того ж заощадять бюджетні кошти, – окреслює ключові переваги 
хмарної моделі Люба Шипович, Департамент Інформаційних Технологій Одеської області (ДІТО). – На мою 
думку, жодна державна адміністрація не потребує власних серверних кімнат, адже зараз навіть найбільші 
банки і корпорації довіряють свої дані хмарним ресурсам. Хмарні ж сервіси забезпечують не лише значну 
економію коштів, а й значно вищу якість. Держава просто не встигатиме оновлювати технічне, 
програмне забезпечення та кваліфікацію працівників так само швидко, як хмарні провайдери. Тому 
вважаю, що майбутнє зберігання і обслуговування державних даних саме за хмарними ресурсами». 
 
Висока доступність та надійність хмарних послуг De Novo є одними з найважливіших параметрів сервісів 
електронного врядування. Особливо на початковому етапі, коли громадяни дуже прискіпливо ставляться до 
їхньої доступності та швидкодії. 
 
«Від самого старту роботи компанії я вірив, що інноваційні послуги De Novo колись стануть у пригоді 
українській державі, – коментує співпрацю з Одеською ОДА Валерій Макаренко, директор з проектного 
виробництва De Novo. – Сьогодні, коли ці сподівання втілюються у життя, своєю експертизою та 
досвідом ми готові сприяти розвиткові сучасного інформаційного суспільства України». 
 
Найближчим часом до Хмари De Novo планується долучити відкритий кадастр даних, що також потребує 
високої доступності обчислювальних потужностей. Над проектом цього кадастру зараз активно працює ДІТО.  
 
*** 
ПРО DE NOVO 
Компанія De Novo спеціалізується на наданні професійних ІТ-послуг, хмарних сервісів і послуг комерційного ЦОД 
лідерам динамічних сегментів українського ринку. Експерти De Novo володіють колосальним досвідом реалізації 
проектів з впровадження та супроводу ІТ-комплексів корпоративного рівня. Основний фокус діяльності De Novo 
сконцентровано на хмарних обчисленнях та побудові ЦОД. De Novo побудувала перший комерційний ЦОД в Україні, 
який ось уже 5 років працює без секунди простою і відповідає вимогам міжнародного стандарту TIA-942, рівня TIER 3 - 
одного з найвищих у галузі. У 2012 р компанія ввела в експлуатацію комерційну Хмара De Novo. 
Акціонерами De Novo є міжнародний інвестиційно-технологічний холдинг KM Core, глобальний інвестиційний фонд 
корпорації Intel - Intel Capital та IFC (Міжнародна Фінансова Корпорація), що входить до Групи Світового банку. 
http://www.de-novo.biz/ 
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