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ЧЕРКАСЬКІ ВОЛОНТЕРИ
ВІДПРАВИЛИ НА ПЕРЕДОВУ
НОВОРІЧНІ ПОДАРУНКИ
ДЛЯ БІЙЦІВ

Дизельний генератор, 
рукавички, бензопила, 
предмети гігієни, солодощі, 
маскувальні сітки, 
продукти харчування та 
інші необхідні військовим 
речі поїхали перед Новим 
роком на передову у зону 
АТО. Їх туди повезли 
черкаські волонтери. Для 
підтримки бойового духу 
передадуть бійцям і дитячі 
малюнки-привітання із 
новорічними святами.

Збирали цей вантаж, як і 
зазвичай, усім миром. До до-
помоги долучилися і пенсіоне-
ри, і школярі, і підприємці, і 
просто небайдужі громадяни. 
Члени організації «Всеукра-
їнське об’єднання ветеранів» 
зібрали гроші і придбали для 
військових бензопилу і додат-
кові запчастини до неї. Попро-
сили передати цю техніку у до-
бровольчий батальйон Дмитра 
Яроша.

– Ми розуміємо, як важко на-
шим захисникам на передовій. 
Тому ми і передали бійцям бен-
зопилу, щоб вони могли напи-
ляти дров і загрітися у холоди, 
– розповів голова Черкаського 
відділення «Всеукраїнського 
об’єднання ветеранів» Петро 

Кривдик.  
Волонтери розповіли, чого 

найбільше потребують наші за-
хисники. Узимку бійці дуже 
потерпають від застудних за-
хворювань. Тому потрібні ліки 
від застуди і профілактичні за-
соби.

– Потрібні лимони і імбир. 
Ми робимо спеціальний засіб 
від застуди з меду, лимонів в 
імбиру. Мед нам передали па-
січники, а інші компоненти 
доводиться купувати,  – роз-
повідає голова ГО «Центр за-
безпечення військових у зоні 
АТО» Інеса Плащенкова.

Також військові потребують 

сердечних ліків і протигрибко-
вих засобів. Необхідні бинти, 
індивідуальні перев’язочні па-
кети. Потрібні на фронті бен-
зопили, машинне мастило, за-
пчастини, рідина для омивання 
скла, сухий спирт, свічки, ка-
струлі, чайники, ложки, паль-
чикові акумулятори та підза-
рядні пристрої до них.

– Нині є гостра необхідність 
у поліетиленовій плівці (120 
мкм), яку бійці використову-
ють для накриття бліндажів. 
Потрібні мішки у будь-якій 
кількості, сітки та біла ткани-
на для плетіння маскувальних 
сіток. Будуть раді бійці матра-

цам, теплим ковдрам, спідній 
білизні. Завжди потрібні чай та 
кава. А от солодощам солдати 
завжди радіють, як діти, – го-
ворить Інеса Плащенкова.

– Коли я задав запитання: 
«Що вам потрібно?», боєць 
повернувся до мене і, ні се-
кунди не вагаючись, відповів: 
«Миру!», – каже волонтер Сер-
гій.  

Якщо ви хочете допомогти україн-
ським бійцям, які воюють на Сході 
України, звертайтеся до волонтерів:

БО «Центр допомоги армії»: 
м.Черкаси, вул. Благовісна, 170, 
1-й поверх.

ГО «Центр забезпечення вій-
ськових у зоні АТО»: м. Черка-
си, бул. Шевченка, 245, каб.108. 
Контактні телефони: 0936044565,  
0679923680.

Шановні черкасці!
Щиро вітаємо 

вас з Новим роком 
та Різдвом! 

Нехай прийдешній рік буде
успішним та щасливим для кожної 

черкаської родини. Бажаємо, щоб усі
негаразди залишилися позаду, а 

усе хороше – примножилося в рази. 
Нехай у

2018 році у нашій країні запанує 
мир, а наше місто стане ще більш 

квітучим
та затишним.

Депутатський корпус 
Черкаської міської ради

Міський голова перевірив хід
виконання робіт по вул. Героїв Дніпра

У Черкасах тривають 
активні роботи 
з реконструкції третьої черги 
вулиці Героїв Дніпра від вул. 
Сержанта Смірнова до вул. 
Козацької. 
Темпи і якість зробленого 
цього тижня перевірив
міський голова 
Анатолій Бондаренко,  
який тримає це питання 
на особистому контролі. 
Зокрема, оглянув зазначену 
ділянку 
вул. Героїв Дніпра та провів 
виїзну нараду з керівництвом 
ПП «Дорстрой», 
що виграло тендер на 
проведення 
цих робіт.

Варто відзначити, що це підпри-
ємство під керівництвом генераль-
ного директора Роберта Григоряна, 
також виконувало реконструкцію 
першої та другої черг вулиці Геро-
їв Дніпра, забезпечивши належну 
якість зробленого.

Заступник ПП «Дорстрой» Ігор 

Віблий  розповів, що зараз на від-
різку вулиці Героїв Дніпра від 
вул. Сержанта Смірнова до вул. 
Козацької здійснюються підго-
товчі роботи: вирубка дерев, які 
потрапляють у зону майбутніх 
тротуарів та велодоріжок. Також 
триває розробка корита під поши-
рення.

– Наше підприємство вже розпо-
чало монтаж зливової і побутової 
каналізації на вказаній ділянці. 
Зараз ми готуємось до перенесення 
водогону, що потребує додаткових 
попередніх робіт. Частково про-
ведено монтаж зливової каналіза-
ції та здійснено врізку у міський 
колектор діаметром 1200 мілі-
метрів. Також працівниками ПП 
«Дорстрой» спільно з КП «Черка-
сиводоканал» та КП «ЧЕЛУАШ»  
облаштовано колодязь зливової 
каналізації поблизу будинку по 
вул. Героїв Дніпра,5. Це забезпе-
чить витік дощових потоків з про-
їжджої частини, що мало місце на 
цій ділянці раніше, – повідомив 
Ігор Володимирович.

За його словами, до кінця року 

будуть завершені всі земельні ро-
боти на проїжджій частині вул. 
Героїв Дніпра від вул. Сержанта 
Смірнова до вул. Козацької. Тож 
на новорічні свята жителі нашого 
міста матимуть змогу вільно пере-
суватися на вказаному відрізку до-
роги.

Ігор Віблий наголошує, що зараз 
роботи ведуться максимальними 
темпами, аби встигнути заверши-
ти запланований обсяг до Нового 
року. А вже з 8-9 січня підприєм-
ство працюватиме в цьому напрям-
ку  й надалі.

– Єдине, що може спричинити 
відхилення від графіку виконання 
робіт - це  несприятливі погодні 
умови.  А технікою, матеріалами 
та виробничими засобами під-
приємство забезпечено повністю. 
Адже ПП «Дорстрой» чітко дотри-
мується взятих на себе зобов’язань 
щодо темпів і якості проведення 
робіт. Оскільки це – репутація та 
обличчя нашого підприємства, що 
є ключовими у професійній сфе-
рі і загалом у житті, – наголосив 
Ігор Володимирович.

АНАТОЛІЙ БОНДАРЕНКО:
ЧЕРКАСИ - ЦЕ МІСТО, ДЕ ХОЧЕТЬСЯ ЖИТИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

АНАТОЛІЙ БОНДАРЕНКО ЗАЛИШАЄТЬСЯ
ЛІДЕРОМ СИМПАТІЙ ЧЕРКАСЦІВ (ОПИТУВАННЯ)
Згідно результатів соціологічного 
дослідження політичних настроїв виборців 
міста Черкаси, проведеного Центром 
регіональних соціально-гуманітарних 
досліджень, серед кандидатів на посаду 
міського голови Черкас лідирує чинний мер 
міста Анатолій Бондаренко.

Відзначимо, опитуванням були охоплені на-
ступні мікрорайони м. Черкаси: Центр, роз-
ділений на західну (Соснівський р-н) і східну 

(Придніпровський р-н) частини по лінії вул.Смі-
лянської, Кривалівка, Порт, Змагайлівка, Раф-
завод, Машбуд, Молокозавод, Район Д, Митни-
ця, Вокзал, Водопарк-Газороздатка, Гарнізон, 
Південно-Західний район або Перемоги (розді-
лений для зручності аналізу на західну і східну 
частини по лінії вул.Сумгаїтської), Дахнівка, 
Соснівка, Казбет, Хімселище, останній також 
був розділений на західну (Соснівський р-н) і 
східну (Придніпровський р-н) частини по лінії 
вул.Чорновола.

ШАНОВНІ МІСТЯНИ!
Добігає кінця термін моєї першої каденції як місь-

кого голови Черкас. Скажу відверто: тоді, 5 років 
тому, я мав надзвичайно багато планів, ідей, мрій 
та амбіцій. Зараз – маю їх ще більше. Адже те, що 
нам усім разом вдалося зробити за цей час, не може 
не надихати і далі рухатися вперед. 

Завжди мріяв, щоб у Черкасах кожна дорога, кожен 
провулок і кожен тротуар були відремонтованими. 
Не посоромлюся сказати, що на сьогодні я задоволе-
ний тим, що вдалося зробити в цьому напрямку. На-
віть згадувати не хочу, в якому стані були наші до-
роги, коли я став міським головою. Лише за минулий 
рік у Черкасах відремонтували 230 000 м2 доріг, що 
забезпечило нам лідерство по Україні. 

Завжди наголошував на тому, що наші діти – це 
наше майбутнє. Ми можемо побудувати в місті все, 
відремонтувати і замінити. Та якщо ми не вклада-
тимемо в дітей, ми не матимемо завтра. Тому за ці 
5 років жодна школа і жоден садочок не залишилися 
поза увагою міської влади. Мільйони з міського бю-
джету ми пустили на ремонти, матеріально-техніч-
ну базу, доплати педагогам, комп’ютеризацію шкіл 
та встановлення в них камер спостереження. 

Особливу увагу приділили фізичному вихованню 
наших дітей, адже їхнє здоров’я для нас понад усе. 
Більше половини шкіл міста ми обладнали сучасни-
ми спортивними майданчиками зі штучним покрит-
тям. Завдяки чому вдалося залучити максимальну 
кількість дітей до гри у футбол, баскетбол, волей-
бол тощо. У всіх спортивних школах заплановано 
ремонти, у більшій частині – їх зроблено. Гімнас-
тична зала, зал дзюдо, Центральний стадіон, ба-
сейн – ми повернули до нормального життя. Черкаси 
обов’язково стануть спортивною столицею України!

Не оминула увагою моя команда і медичну галузь. 
Цей рік став справжнім випробуванням як для сві-
ту, так і для нас, а епідемія коронавірусу - справ-
жнім лакмусовим папірцем для нашої медицини. 

СПОРТ ЗА СПРИЯННЯ КОМАНДИ МІСЬКОГО ГОЛОВИ
У 2016-2019 РР. НА РОЗВИТОК СПОРТУ
СПРЯМОВАНО ПОНАД 123 000 000 ГРН

НА 2020 РІК З МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ВИДІЛЕНО 
69 295 000 МЛН ГРН

2016  2017 2018 2019 2020

ЗДОРОВ’Я ОСВІТА
50 000 000

25 000 000

100 000 000

50 000 000

ЗА СПРИЯННЯ КОМАНДИ АНАТОЛІЯ БОНДАРЕНКА У 2016-
2019 РР. НА МЕДИЦИНУ СПРЯМОВАНО 74 000 000 ГРН

НА 2020 РІК ПЕРЕДБАЧЕНО 47 000 000 МЛН ГРН

ЗА 2016-2019 РР. З МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЧЕРКАС 
НА РОЗВИТОК ОСВІТНЬОЇ
ГАЛУЗІ ВИДІЛЕНО

2016  2017 2018 2019 2020

83 000 000
МЛН ГРН



2 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК

За каденції міського голови Черкас Анатолія 
Бондаренка в обласному центрі протягом 2016 – 2019 
рр. «Черкаське експлуатаційно-лінійне управління 
автомобільних шляхів» виконало поточний ремонт 
вулично-дорожньої мережі на  598 462,80 м2 черкаських 
доріг.

Капітальний ремонт та реконструкцію вулично-дорожньої 
мережі проведено на 165 320,00 м2 дорожнього полотна.

Спільно з комунальним підприємством «Міськсвітло» ви-
конано будівництво більше 80 об’єктів мереж зовнішнього 
освітлення, реконструкцію більше 200 об’єктів. Встановлено 
більше 30 світлофорних об’єктів. Замінено більше 1000 лю-
ків та решіток мереж зливової каналізації, очищено десят-
ки кілометрів труб зливової каналізації, встановлено більше 
2000 знаків дорожнього руху.

Містом стало зручно та безпечно пересуватися як пішохо-
дам, так і транспорту.

ЗА КАДЕНЦІЮ БОНДАРЕНКА 
У ЧЕРКАСАХ
ВІДРЕМОНТУВАЛИ
ДОРІГ БІЛЬШЕ, 
НІЖ ЗА ВСЮ ІСТОРІЮ

ДОБРОВОЛЬСЬКОГО
УНІВЕРСИТЕТСЬКА
ЧАЙКОВСЬКОГО
РІЗДВЯНА
КОБЗАРСЬКА
РУСТАВІ
СВЯТО-МАКАРІЇВСЬКА

30 РОКІВ ПЕРЕМОГИ
(ДО Ж/Б №19)

АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА

ЯКУБОВСЬКОГО

НИЖНЯ ГОРОВА

ВІДРЕМОНТОВАНІ В 2020 РОЦІ ВУЛИЦІ:

Корольова Мiжквартальний проїзд/
Нарбутiвська

Нарбутiвська

Нижня горова

Площа 700-річчя Черкас
Університетська

Симиренківська

Чехова-Іллєнка

Лупиноса Якубовського

Анатолій БОНДАРЕНКО: «ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ МИ ОНОВИЛИ АВТОПАРКИ ВСІХ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ МІСТА»
Автопарк комунального підприємства «ЧЕ-

ЛУАШ», яке займається поточним ремонтом 
доріг, розміткою доріг, утриманням зупинок, 
благоустроєм вулиць міста тощо, збільшився 
за останні 5 років з 7 одиниць техніки до 56-
ти. На думку міського голови Черкас Анато-
лія Бондаренка, вкладання коштів з міського 
бюджету в комунальні підприємства – це за-
порука формування сильної та потужної гро-
мади, яка самостійно може вирішувати свої 
проблеми.

Відтак за кошти міського бюджету для КП 
«ЧЕЛУАШ» придбано:

 Комбіновану дорожню машину
 Міні навантажувач
 Автогрейдер
 Каток вібраційний
 Екскаватор
 Відвал для снігу
 Трактори «Беларус»
 Екскаватор-бульдозер
 Дорожній пилосмок
 Фреза дорожня
 Пилосмок парковий
 Деревоподрібнююча машина
 Причіпи тракторні

Створити повноцінну бригаду для асфальтування вирі-
шили на КПТМ «Черкаситеплокомуненерго». Для цього 
завдяки міськраді і міському голові Черкас Анатолію Бон-
даренку були виділені кошти з міського бюджету, що дасть 
змогу підприємству кардинально змінити підхід до заміни 
мереж та трубопроводів.

Тож підприємство прийняло рішення придбати каток, на-
вантажувач, самоскид і рециклер, який переробляє старий 
асфальт і робить його придатним для асфальтоукладки. 

Придбана техніка дозволить оперативніше усувати по-
шкодження доріг, які виникають унаслідок ліквідації по-
ривів на тепломагістралях. Жителі міста не повинні від-
чувати зайвих незручностей від роботи комунальників. 
Міська влада Черкас і надалі буде продовжувати дотри-
муватися вектору на розвиток комунальних підприємств, 
- підкреслив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

Новий рециклер німецького виробництва, придбаний 
за кошти міського бюджету, працює при температурі 
до -10 градусів, тому може використовуватися взим-
ку. У рецикльований асфальт додається бітум, і за до-
помогою пушки виготовляється новий асфальт. Про-
дуктивність – 7 тонн на годину. Вартість асфальту 
не перевищує 700 гривень за тонну.
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Анатолій БОНДАРЕНКО:
«ЧЕРКАСИ СТАНУТЬ СПОРТИВНОЮ
СТОЛИЦЕЮ УКРАЇНИ»
ДОСЯГНЕННЯ ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
ЗА 2016-2019 РОКИ

Стипендії міської ради та 
міського голови провідним 
спортсменам та тренерам 
м. Черкаси. Рішенням 
Черкаської міської ради: з 
2016 року присуджується 
50 щомісячних 
стипендій міської ради 
та міського голови, а 
саме: 10 – провідним 
спортсменам м. Черкаси 
та 10 – їх тренерам (у 
розмірі 2,5 мінімальних 
заробітних плат кожна), 
5 – спортсменам-
інвалідам м. Черкаси (у 
розмірі 1,2 мінімальних 
заробітних плат кожна), 
15 – перспективним 
спортсменам м. Черкаси 
(у розмірі 1,2 мінімальних 
заробітних плат кожна) 
та 10 – провідним 
спортсменам командних 
ігрових видів спорту м. 
Черкаси (у розмірі 1,2 
мінімальних заробітних 
плат кожна). 

zz МУНІЦИПАЛЬНИЙ 
СПОРТИВНИЙ КЛУБ. У 2018 
році при КП «Центральний ста-
діон» Черкаської міської ради 
було створено муніципальний 
спортивний клуб для ігрових 
видів спорту (футбол, футзал, 
волейбол, хокей на траві та 
ін.), що дасть змогу представ-
ляти збірні міста з даних видів 
спорту у Всеукраїнських зма-
ганнях. У 2019 р. рішенням 
Черкаської міської ради: ви-

ділені кошти на фінансування 
спортивного клубу для прове-
дення навчально-тренувальних 
зборів, участі у змаганнях та 
придбання спортивної форми, 
інвентарю.  

zz ПРЕМІЇ ДЛЯ ТРЕНЕ-
РІВ-ВИКЛАДАЧІВ ЧЕРКАСЬ-
КОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. Рішен-
ням Черкаської міської ради: з 
2019 року вперше запровадже-
ні премії для стимулювання 

роботи адміністративного пер-
соналу, тренерсько-викладаць-
кого складу та фахівців дитя-
чо-юнацьких спортивних шкіл 
усіх типів Черкаської міської 
ради, шляхом виплати премій у 
розмірі до 50 % від посадового 
окладу штатним працівникам 
за професійну майстерність, 
забезпечення високоякісного 

навчально-тренувального про-
цесу, підготовку висококваліфі-
кованих спортсменів до складу 
збірних команд міста, області 
та України. 

zz ПОКРАЩЕННЯ МА-
ТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ 
БАЗИ:

- у 2017 році на баланс кому-
нального підприємства «Цен-
тральний стадіон» передано 
спортивний комплекс «Сокіл» з 

басейном, ігровим залом, залом 
боксу та важкої атлетики НВК 
«Фотоприлад» (у 2019 році про-
ведений капітальний ремонт 
спортивного комплексу); 

- у 2017-2019 роках заверше-
ні роботи з будівництва майдан-
чиків з синтетичним покриття 
у ЗНЗ № 9, 10, 12, 13, 17, 26, 
28, 30, 31, 32, 34; ПМГ.

- у 2019 році завершений ка-
пітальний ремонт спортивного 
залу у ЗНЗ № 18, 22. 

- 12 травня 2017 року відбу-
лося урочисте відкриття рекон-
струйованого футбольного май-
данчика зі штучним покриттям 
фізкультурно-оздоровчого ком-
плексу ДЮСШ «Дніпро-80» 
Черкаської міської ради;

- у 2017 – 2018 роках прове-
дено реконструкцію запасного 
футбольного поля комунально-
го підприємства «Центральний 
стадіон» Черкаської міської 
ради;

- у 2020 році введено в екс-
плуатацію спортивний гім-
настичний комплекс КДЮСШ 
«Спартак» Черкаської міської 
ради з сучасним гімнастичним 
обладнанням та інвентарем; 

- у 2019 році відкритий зал 
дзюдо для КДЮСШ «Вікторія» 
Черкаської міської ради (вул. 
Благовісна, 170). Це дасть змогу 
тренерам-викладачам та спортс-
менам міста повноцінно прово-
дити навчально-тренувальний 
процес, готуватися до обласних 
та всеукраїнських змагань. 

zz З 2016 р. до 2019 р. у 
дитячо-юнацьких спортивних 
школах Черкаської міської 
ради відкрито відділення з фут-
залу, кінного спорту та хокею з 
шайбою.  

Університетська

За сприяння  Анатолія Бондаренка в Черкасах створено 
власний муніципальний спортивний клуб «Дніпро

Майже півтора десятки шкіл міста обладнано сучасними 
спортивними майданчиками з синтетичним покриттям

ФУТБОЛІСТИ В ЧЕРКАСАХ ЗМАГАЛИСЯ
ЗА УНІКАЛЬНИЙ КУБОК МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Із 11 до 28 червня в Черкасах пройшов 
масштабний футбольний турнір «Кубок 
міського голови». У ньому змагалося 
36 команд у трьох вікових категоріях 
(дорослі та дві дитячі). Матчі між 
учасниками тривали на штучних полях 
28-ої, 32-ої та 34-ої шкіл.
– Як місто, яке претендує на звання спор-

тивної столиці, ми постійно працюємо над 
тим, аби кожного дня підтверджувати та 
поліпшувати наші спортивні досягнення. 

До слова, із 2016 року, відколи почала пра-
цювати наша команда, зростала фінансова 
підтримка галузі фізкультури й спорту. Тоді 
ми спрямували 16 мільйонів, а в 2020 році 
ця цифра зросла до 70 мільйонів, - наголосив 
Черкаський міський голова Анатолій Бонда-
ренко.

Кубок міського голови, аналогів якому 
кубку немає у всій Україні, спеціально 
для черкаського турніру за авторським 
проектом виготовили у Запоріжжі. 

ЗА СПРИЯНННЯ АНАТОЛІЯ БОНДАРЕНКА У ЧЕРКАСАХ ВПЕРШЕ ЗА РОКИ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІДНОВЛЮЮТЬ СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС «СОКІЛ»

Будівлю спортивного комплексу 
«Сокіл», який розташований 
на території комунального 
підприємства МСК «Дніпро» 
(раніше – КП «Центральний 
стадіон») відновлюють уперше 
за всі часи незалежної України. 
Нині тут уже завершили 
облаштування ігрової зали, 
на черзі – облаштування 
коридорів приміщення, зали 
боксу та важкої атлетики.
 
– Ремонт у цій будівлі ще триває, 

на фінішній прямій облаштування 
роздягалень та душових: жіночі 
готова фактично на сто відсотків, 

у чоловічій є деякі незавершені 
роботи, – розповідає міський голо-
ва Черкас Анатолій Бондаренко. – 
Продовжуємо переобладнання залу 
для важкої атлетики, в ньому обла-
штуємо місце для тренувань із бок-
су. В ігровій залі замінили скляний 
фасад (до слова, із антивандального 
матеріалу), реставрували зноше-
ний паркет, провели оздоблюваль-
ні роботи стелі й стін, встановили 
28 нових прожекторів, замінили 
глядацькі трибуни, оновили баскет-
больні щити та футбольні ворота. 
Зауважу, що кошти для відновлен-
ня цього спортивного комплексу пе-
редбачили в бюджеті міста.
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК

ЦЬОГО РОКУ
ДЛЯ МЕДИЧНИХ
ЗАКЛАДІВ ЧЕРКАС
ПРИДБАЛИ РЕКОРДНУ
КІЛЬКІСТЬ ОБЛАДНАННЯ
Анатолій Бондаренко: «Шановні містяни, 
хочу ознайомити вас - як платників податків до 
міського бюджету - з цифрами, які краще за 
будь-які слова продемонструють спроможність 
міської влади боротися з епідеміями та дбати 
про здоров’я жителів Черкас. Отже, звітую перед 
вами про те, яке медичне обладнання було 
придбано коштом міського бюджету за цей рік  
для лікарень нашого міста»

КНП «ТРЕТЯ ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА
ЛІКАРНЯ ШМД» ПРИДБАНО:

z9 медична ангіоргафічна та кардіологічна 

рентгенсистема

z9 система ультразвукова діагностична

z9 комплект обладнання для проведення ІФА

z9 система ПЛР у реальному часі

КНП «ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ» 
ПРИДБАНО:

z9 ультразвукова діагностична система

z9 дефібрилятори

z9 монітор системи моніторингу стану пацієнта

z9 мобільна рентгенівська система

z9 апарат ШВЛ

Крім того, вже укладено угоди на придбання ме-

дичного обладнання та засоби індивідуального за-

хисту:

z9 монітор пацієнта – 47 шт

z9 концентратор кисню для медичного вико-

ристання – 31 ш

z9 насос шприцевий – 10 шт

z9 апарат ШВЛ – 22 шт

z9 система рентгенівська – 4 шт

z9 приліжковий монітор – 4 шт

z9 пульсоксиметр – 56 шт

z9 відеоларингоскоп – 2 шт

z9 комплект обладнання для проведення ІФА 

– 1 шт

z9 система ПЛР у реальному часі – 1 шт

z9 медична ангіоргафічна та кардіологічна 

рентгенсистема – 1 шт

z9 система ультразвукова діагностична – 2 шт

z9 фільтр дихальний – 1244 шт

z9 швидкі тести для діагностики грипу А та 

В – 50 шт

z9 експрес-тести для визначення антигена до 

вірусу COVID19 – 2115 шт

z9 халати ізоляційні медичні одноразові – 

53985 шт

z9 костюми біологічного захисту – 16635 шт

z9 респіратори – 28153 шт

z9 захисний щиток – 6452 шт

z9 захисні окуляри – 2908 шт

МИ ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ВАС!
А ВИ ЗБЕРІГАЙТЕ СПОКІЙ І БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

МАЙЖЕ ПІВТОРА МІЛЬЙОНА ГРИВЕНЬ НАДБАВКИ
ВИПЛАТИЛИ МЕДИКАМ ЧЕРКАС З БЮДЖЕТУ

Черкаським лікарям, які працюють із 
коронавірусною інфекцією, продовжують 
виплачувати муніципальну надбавку до 
заробітної плати. Про це повідомив директор 
департаменту охорони здоров’я Всеволод 
Кульчиковський.

Нагадаємо, розмір такої доплати сягає 25 відсотків 
від окладу. Надбавку з бюджету в Черкасах отриму-
ють 243 працівники медичної галузі (із 3-ої міської 
лікарні швидкої медичної допомоги та міської інфек-
ційної лікарні).

– Працівники лікарень уже отримали надбавку за 
квітень та травень. На це ми спрямували 367 тисяч 
гривень, – прокоментував Всеволод Еліадович.

Водночас, за його словами, для працівників міської 
інфекційної лікарні виплатили одноразову премію – 
на загальну суму близько 915 тисяч гривень. У квіт-
ні лікарі цієї установи отримали по 10 тисяч гривень 
(за березень), медичні сестри – 8 тисяч, молодші ме-
дичні сестри та інші працівники – 4 тисячі гривень.

Запровадили премії й для працівників мобільних 

бригад консультативно-діагностичної поліклініки, 
які тестують хворих із підозрою на Covid-19 вдома. 
Наразі їм виплачено 145 тисяч гривень.

Поза тим, медики в Черкасах отримали додаткову 
надбавку за рахунок субвенції з державного бюдже-
ту – в розмірі до 300% від посадового окладу. На це 
спрямували 584,2 тис. грн.

Завдяки новому 
обладнанню в Третій 
лікарні Черкас зможуть 
робити дослідження 
імуноглобулінів на 
COVID-19

Віднедавна в 
Третій міській 
лікарні швидкої 
допомоги почало 
працювати нове 
унікальне обладнання 
— сучасний 
імуноферментний 
аналізатор. Таких 
апаратів в Україні 
лише кілька. Тепер 
він є і в Черкасах. 
Про це повідомив 
міський голова 
Черкас Анатолій 
Бондаренко. 
Відтак, лікарі тепер 

мають можливість роби-
ти аналізи на COVID19, 
досліджуючи імуногло-
буліни. За словами го-
ловного лікаря Третьої 
міської лікарні Олексан-
дра Федорука, апарат 
дозволяє робити 15 ана-
лізів одночасно протя-
гом 20 хвилин. На ному 
можна робити близько 2 
тисяч різних обстежень.

БЛИЗЬКО 50 МЛН ГРН ВИТРАТИЛА ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
НА БОРОТЬБУ ІЗ COVID-19 

Близько 50 мільйонів гривень витратила Черкаська міська рада 
на боротьбу із коронавірусом. Загалом Черкаси для запобігання 
розповсюдженню епідемії COVID-19 виділила близько 100 млн грн.

За словами Анатолія Бондаренка, станом на сьогодні у Черкаській міській 
інфекційній лікарні перебуває 9 пацієнтів з підтвердженою коронавірусною ін-
фекцією. Усі медики забезпечені необхідними засобами захисту.

Ще близько 9 млн грн власних коштів (6 мільйонів – за попередній період, а 
з 21 квітня – додатково 3 мільйони) для протидії COVID-19 виділили депутати 
від «Батьківщини», роздали понад 960 тисяч одноразових і багаторазових ма-
сок, 17 500 захисних костюмів, 50500 продуктових наборів.

Депутатами від «Батьківщини» різних рівнів ініційовано та проведено понад 
700 позачергових сесій рад, засідань бюджетних комісій, під час яких «батьків-
щинівці» одностайно наполягали на значному виділенні додаткового фінансу-
вання на потреби, які виникли у зв’язку з всесвітньою пандемією коронавірусу. 
Загалом місцеві бюджети виділили або перерозподілили на потреби медичних 
установ та боротьбу з COVID-19 понад 1 мільярд 100 мільйонів гривень.

ФОТОФАКТ

У Черкасах з нагоди Дня захисту дітей нагородили волонтерів та меценатів благодійного фонду «Допоможи 
ближньому», які протягом 72 днів карантину годували гарячими обідами дітей з малозабезпечених родин та 
самотніх людей.

Благодійники підрахували, що за час дії проєкту волонтери розвезли нужденним 52800 гарячих обідів. У цьо-
му було задіяно 183 волонтери та 97 меценатів, які надавали допомогу продуктами харчування, одноразовими 
ланчбоксами та матеріальною допомогою на придбання всього необхідного. За 72 дні сума витрат становить  
1 млн 700 тисяч гривень. Проєкт підтримував міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. «Дякую кожному, хто 
в цей важкий період допоміг ближньому. Пишаюся Вами, Люди з великої літери!»


