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Greece

Шановні пані та панове!

Dear ladies and gentlemen!
We are pleased to present you Cherkasy –

Раді представити Вашій увазі Черкаси –
Вигідне географічне розташування,

Powerful industrial and human resources

рекреаційно-туристичні ресурси, історико-

capacities, favourable geographic location,

культурні надбання, потужний виробничий та
кадровий потенціал обумовлюють високу
інвестиційну привабливість міста. З кожним
роком місто динамічно розвивається та
нарощує свій економічний потенціал.
Черкаський муніципалітет

recreation-tourist resources and historicalcultural acquisitions stipulate high investment
attractiveness of the city. With each coming year
the city increases its economic and investment
potential. Investment policy in Cherkasy is based
on the clearly-defined partnership of the state and

запрошує

private sectors.

до діалогу інвесторів, виробників, споживачів

There are a lot of examples of mutually

та усіх зацікавлених до співпраці. Будемо раді

beneficial cooperation, and there are all the

привітати Вас і Ваші ділові інтереси у нашому

conditions for having much more of those in

місті.

future. We hope that some of them will be created
Впевнені, що започаткувавши нові

by you.

ділові стосунки у Черкасах, Ви отримаєте

We are open for productive and mutually

надійних партнерів у бізнесі та щирих друзів

beneficial cooperation with potential investors

надовго.

and business partners in our city.

Cherkasy

a pearl in the heart of Ukraine.

перлину в серці України.
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О д н и м з н а й к р а с и в і ш и х м і с т,
розташованих на берегах древнього Дніпра, є
Черкаси – центр славетного краю з яскравим
історичним минулим.
Сучасні Черкаси - один із потужних
індустріальних центрів України, де розвинені
машинобудування, хімічна, легка, харчова
промисловість.
Крім того Черкаси мають реальну
перспективу розвитку у великий логістичний
центр: місто розташоване в центрі України, на
перетині головних транспортних магістралей
держави: водних, автомобільних, залізничних
та повітряних.
Кременчуцьке водосховище - рукотворне
Черкаське море - перлина центральної
частини України. У районі Черкас його
ширина перевищує одинадцять кілометрів.
Черкаський бір, що розташований на
північ і захід від міста та безпосередньо
межує з Черкасами, – це найбільший в Україні
сосновий масив природного походження. Ліс
утворився ще за дольодовикової епохи.
Головне значення Черкаського бору полягає у
його рекреаційних ресурсах. Він служить
місцем відпочинку для мешканців Черкас та
гостей міста. На сьогодні в лісовому масиві
знаходяться декілька санаторно-лікувальних
баз та центрів відпочинку. Найвідомішою
частиною Черкаського бору є Соснівка —
мікрорайон Черкас, який розміщений на
піщаній терасі Дніпра.
Місто має чудові природні умови і
ресурси для відпочинку мешканців і гостей та
з д а в н а славиться с в о ї м и к у р о р т н о рекреаційними зонами, чисельними парками,
скверами, пляжами, архітектурними
пам'ятками кінця 19 – початку 20 сторіччя.
Д е н ь м і с т а Ч е р ка с и т р а д и ц і й н о
святкують у першу неділю червня.
Територія міста – 7759 га. Кількість
мешканців – 274 тис. осіб

Cherkasy – the centre of the glorious land
with the bright historical past – is one of the most
beautiful cities, located on the banks of the ancient
river Dnipro.
Present-day Cherkasy is one of the powerful
industrial centres of Ukraine, where machineengineering, chemical, consumer goods, food
production industries are developed.
Besides, Cherkasy has a real perspective of
turning into a big logistics centre: the city is located
in the centre of Ukraine, on the intersection of the
main transportation ways of the state: water,
motorways, railroads and air ways.
Kremenchuk Reservoir - the human-made
Cherkasy sea – is a pearl of the central part of
Ukraine. Its width near Cherkasy is over 11
kilometres.
Cherkasy pinewood, located to the north
and to the west of the city that immediately borders
on it, is the biggest solid pine wood of natural origin.
The wood was created even before the Ice Age. The
significance of the Cherkasy pinewood is in its
recreational resources. It is the place for rest and
recreation of Cherkasy inhabitants and tourists. For
today there are several sanatorium-healthcare
resorts and recreational centres in the wood. The
most famous part of the Cherkasy pinewood is
Sosnivka – the city district, located on the sand
terrace of the Dnipro.
The city has wonderful natural conditions
and resources for recreation of inhabitants and
tourists and traditionally boasts its resortrecreational areas, numerous parks, squares,
beaches, architectural monuments of the end of the
XIX – beginning of the XX centuries.
Cherkasy City Day is traditionally
celebrated on the first Sunday of June.
The city territory is 7759 ha.
The population is 274 thousand people.
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Вже в IV ст. н. е. на березі Дніпра, на
території майбутнього міста (сучасний район
готелю «Дніпро»), існувало поселення
черняхівської культури.
За часів Київської Русі, на території
сучасного міста існувало городище, що
підтверджується знайденими знаряддями праці,
зброєю,монетами,датованими X-XIIст.
Безперервний розвиток міста простежується з
кінця ХІІІ ст. Перша ж письмова згадка про
Черкаси датується 1305 роком у Густинському
літописі. Починаючи з другої половини XIV
століття місто стає центром Черкаського староства
Литовсько - Руського князівства.
В 1514—1535 роках старостою
Черкаським був Остафій Дашкевич. У цей час
(1531р.). Черкаси витримали місячну облогу
військ кримського хана Саадет-Ґерая. Дашкевич
зміцнив роль міста як центру формування
українського козацтва.
Польський історик і етнограф Едвард
Руліковський, автор статті про місто Черкаси у
«Географічному Словнику Королівства
Польського», наводить переказ про те, що ще до
переселення за Дніпровські пороги у XVI ст.,
перша козацька Січ була біля с. Дахнівка - нині
мікрорайону Черкас.
Після Люблінської унії 1569 року
Черкаси увійшли до складу Польщі. Від назви
міста, навколо якого поселялись козаки, їх почали
називати черкасами. А в російських документах
XVI-XVII століть черкасами називали вже всіх
українців. У роки Національно-Визвольної війни
1648 року Черкаський полк був одним з
найбоєздатніших і брав участь в усіх важливих
битвах війська Богдана Хмельницького.
Після другого поділу Польщі 1793 року
місто відійшло до Росії, ставши одним з
повітових центрів Київської губернії.
На другу половину XIX століття
припало стрімке економічне піднесення міста.
З'явились перші промислові підприємства, діяли
десятки торговельних контор, складів, магазинів.
Зростав вантажообіг пристані. У 1912 році
споруджено залізничний міст через Дніпро і
налагоджено пряме залізничне сполучення по
магістралі Одеса - Бахмач.
У повоєнні роки, відновився розвиток
економіки. З 1954 року місто стає центром
новоствореної Черкаської області.

Гійом Ле Вассер де Боплан французький інженер і
військовий картограф на польській службі, «Опис
України» 1637рік:
«…Черкаси дуже старе місто, добре розміщене і
придатне для укріплення. Я бачив його у час розквіту,
коли сюди звідусіль сходились козаки і навіть мав
резиденцію сам гетьман реєстрових козаків. У той
час, як ми з ними воювали, вони теж тримали тут
козацький полк. Є також пором для переправи через
річку...»

Евлія Челебі мандрівник і письменник Османської імперії
17 століття «Книга подорожей», 1657 рік:
«…Черкаси це кам'яна фортеця у володіннях польського
короля. Однак намісник польського короля обмежений у
своїх діях, і фортеця знаходиться під владою Дорошенка.
Черкаси — це міцна кам'яна споруда, паланка, оточена
насипним земляним валом з частоколом з колод, яка
стоїть на березі Дніпра. У фортеці близько тисячі
критих тесом будинків, монастир з трьома дзвонами, її
лавки, гармати, арсенал чудові... У цій фортеці 3 тис.
війська. І невірні саме цієї фортеці, користуючись
придатними для цього човнами, нападають на
прибережні землі Чорного моря…»

Guillaume Le Vasseur de Beauplan—a French engineer
and military cartographer in the Polish service,
“Description of Ukraine” 1637:
“... Cherkasy is a very old city, well located and suitable
for consolidation. I saw it in the period of prosperity,
when the Cossacks came together here from everywhere
and even Cossacks' hetman had a residence in the city.
At the time we fought against them, they kept Cossacks'
regiment here as well. There is also a ferry to cross the
river...”

Evliya Çelebi—a traveler and writer of the Ottoman
Empire of the 17th century, “Book of Travels”, 1657:
“... Cherkasy is a stone fortress in the possession of the
Polish king. However, the governor of the Polish king is
limited in his actions, and the fortress is under the
authority of Doroshenko. Cherkasy—is a strong stone
building, surrounded by a bulked earth-deposit with a
palisade of logs, which stands on the banks of the
Dnieper. There are about thousand buildings covered
with the boards, a cloister with three bells in the fortress,
its benches, guns, arsenal are wonderful... 3 thousand
troops are situated in this fortress. And the traitors of this
very fortress, using the appropriate boats, attack the
coastal lands of the Black Sea...”

In the IV century on the bank of the Dnipro, on
the territory of the future city, (present-day area of the
hotel “Dnipro”), there was a settlement of the
Cherniakhiv culture.
During the Kyivan Rus period there was a site
of ancient town on the territory of the present-day city,
which is proved by the tools, weapons, coins, dated XXII centuries that were found there.
Continuous development of the city is traced
from the end of the ХІІІ century. The first written
reference about Cherkasy is dated 1305 in Goustynia
Chronicle. Starting with the second half of the XIV
century the city had been developed into the centre of
Cherkasy eldership of Lithuanian-Rus principality.
In 1514—1535 Cherkasy elder was Ostaphiy
Dashkevych. At that time (1531) Cherkasy stood a
month siege of the army of the Crimean Khan Saadet
Geray. Dashkevych strengthened the city's role as a
centre of forming of the Ukrainian Cossacks.
Polish historian and ethnographer Edward
Rulikovskyi, the author of the article about the city of
Cherkasy in the “Geographical Dictionary of the
Kingdom of Poland”, presents a legend, which says
that even before moving behind the Dnipro rapids in
the XVI century, the first Cossacks Sich was near the
village of Dakhnivka – present-day district of
Cherkasy.
After the Union of Lublin in 1569 Cherkasy
became a part of Poland. Due to the name of the city,
around which Cossacks settled, they got the name of
cherkases. And in Russian documents of the XVIXVII centuries all of the Ukrainians were called
cherkases. During the National-Liberation War of
1648 Cherkasy regiment was one of the most capable
of fight and took part in all the important battles of
Bohdan Khmelnytskyi army.
After the second division of Poland in 1793
the city became a part of Russia, and was one of the
county centres of Kyiv province.
The second half of the XIX century was the
period of rapid economic raise of the city. There
appeared first industrial enterprises, dozens of trade
offices, storages, and stores were functioning there.
Freight turnover of the port increased. In 1912 a
railway bridge across the Dnipro was constructed and
the direct railway connection along the way Odesa –
Bakhmach was arranged.
During the post-war period the development
of economy was restarted. Starting with 1954 the city
became the centre of the newly-created Cherkasy
region.
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Економічний потенціал
Сьогодні Черкаси є містом зі значним потенціалом та
широкими можливостями для розвитку як внутрішніх
міжрегіональних, так і зовнішніх міждержавних зв'язків.
Економіка міста має індустріальний характер і її
визначальними особливостями є: значний виробничий
потенціал, потужний машинобудівний комплекс,
конкурентноспроможні легка і харчова промисловість,
сприятливий інвестиційний клімат, розвинена
туристично-рекреаційна та курортна інфраструктури,
значний науково-освітній та кадровий потенціал.
У місті сконцентровано понад 120 значних
промислових підприємств дванадцяти основних видів
економічної діяльності.

Черкаси

17% Виробництво харчових продуктів, напоїв;
15% Легка промисловість;
5% Оброблення деревини та виробництво
виробів з деревини,крім меблів;
6% Целюлозно-паперове виробництво,
видавнича діяльність;
11% Хімічна та нафтохімічна промисловість;
9% Виробництво неметалевої мінеральної
продукції;
6% Металургійне виробництво та вироб-ництво
готових металевих виробів;
12% Виробництво машин та устаткування;
6% Виробництво електричного, електрон-ного та
оптичного устаткування;
3% Виробництво транспортних засобів та
устаткування;
9% Інші галузі промисловості;
Виробництво
та розподілення електро5%
енергії, газу, пари та гарячої води
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В місті працює понад 2600 малих підприємств.
Питома вага продукції, виробленої малими
підприємствами, в загальному обсязі виробництва складає
21,2%.
Зовнішньоторговельні товарні операції підприємства
Черкас здійснювали з партнерами із 104 країн світу.
Експортували товари 148 підприємства міста, імпортували
- 188.

Структура
експорту підприємств м. Черкаси
15,4%

Російська Федерація

14,2%

Польща

9,8%

Індія

7,5%

Бразилія

6,9%

Китай

4,4%

Італія

4,3%

Туреччина

37,5%

Інші держави

У Черкасах діють понад 120 значних
промислових підприємств.
Кількість зайнятих у всіх сферах економічної
діяльності понад 87 тис. осіб.
Кількість зайнятих у малому бізнесі становить
20,3 тис. осіб.
Місто підтримує ділові стосунки з 104 країнами
світу.

Economic Potential
Today Cherkasy is the city with the significant
potential and broad opportunities for the development of
both internal interregional and foreign interstate
connections. Economy of the city has industrial nature and
its determining features are: significant production
capacity, powerful machine-engineering complex,
competitive consumer goods and food production
industries, beneficial investment climate, developed
tourism-recreational and resort infrastructure, significant
scientific and educational and human resources potential.
The city has more than 120 significant industrial
enterprises of the twelve basic kinds of economic activity.
17%
15%
5%
6%
11%
9%
6%
12%
6%
3%
9%
5%

There are more than 2600 small enterprises in the
city. Percentage of products produced by small enterprises
in total amount of products makes 21,2%.
Cherkasy enterprises carried out foreign trade
operations with partners from 104 countries of the world.
Goods were exported by 148 enterprises, imported – by
188.
Export structure of Cherkasy enterprises

Russian Federation

15,4%

Poland

14,2%

India

9,8%

Brazil

7,5%

China

6,9%

Italy

4,4%

Turkey
Other enterprises

4,3%
37,5%

In Cherkasy there function more than 120 significant
industrial enterprises.
Number of those involved in all the fields of economic
activity is more than 87 thousand people.
Number of those involved in small business is 20,3
thousand people.
The city maintains business relations with 104
countries of the world.

Cherkasy

Food, drinks production
Consumer goods industry
Wood processing and production of wood
works, besides furniture
Cellulose and paper production;
publishing
Chemical and oil-chemical industry
Production of non-metal mineral products
Metallurgy production and production of
finished metal works
Cars and equipment production
Electric, electronic and optic equipment
production
Transportation means and equipment
production
Other branches of industry
Production and distribution of electric
power, gas, steam and hot water
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Сучасні Черкаси - один із потужних індустріальних
центрів України - мають реальну перспективу розвитку у
великий логістичний центр: місто розташоване в центрі
України, на перетині головних транспортних магістралей
держави: водних, автомобільних, залізничних та
повітряних. Через місто пролягають автошляхи
загальнодержавного значення. Заплановано будівництво
другої частини коридору «Схід-Захід» - дороги КиївЧеркаси-Дніпропетровськ-Донецьк-Ростов-на-Дону.
Містом проходить залізниця, що зв'язує дві швидкісні
магістралі — Київ-Харків та Київ-Дніпропетровськ.
Залізниця проходить дамбою та мостом через
Кременчуцьке водосховище, що є стратегічним об'єктом
державного значення. У Черкасах функціонує залізничний
вокзал, з якого здійснюється регулярне сполучення з
містами України. До значних промислових підприємств
прокладені додаткові залізничні колії для вивезення
продукції. В 30 км від Черкас у м. Сміла розташований
великий залізничний вузол - станція імені Т. Г. Шевченка.
Місто має річковий вокзал та потужний вантажний
річковий порт, що обробляє контейнерні та сипучі вантажі.
Черкаси – один з найбільших портів на Дніпрі. Головна
річкова судноплавна артерія, що проходить територією
України з півночі на південь, по суті, є водною частиною
міжнародного транспортного коридору № 9. У перспективі
за спільної зацікавленості Євросоюзу, прибалтійських
країн, Польщі та Білорусі у проведенні гідротехнічних робіт
Дніпро разом з Дніпро-Бузьким каналом, Бугом і Віслою з
однієї сторони, в поєднанні з Західною Двіною та Даугавою
— з іншої, може стати економічно вигідним водним
коридором між Чорним та Балтійським морями. Відповідно
і зростає потенціал потужного порту на Дніпрі.
На західній околиці міста розташований міжнародний
аеропорт «Черкаси», посадкова смуга якого посідає одне з
провідних місць в Україні за спроможністю приймати різні
типи літаків. Аеропорт оснащений для проходження
митних, прикордонних і карантинних процедур.
В даний час ведеться робота по реформуванню
транспортної системи Черкас, що передбачає перехід на
новий транспорт Євро-4. Це дозволить значно покращити
екологічний стан міста.
Щорічно у Черкасах перевозиться понад 1135,4
тис. тонн вантажів та понад 74 млн. пасажирів;
Перевезення пасажирів здійснюється, як
автобусами так і екологічно чистим транспортом –
тролейбусами. Загальна протяжність контактної
мережі в м. Черкаси становить 127,2 км.
Загальна протяжність вулично-дорожньої
мережі становить 321,5 км;

Present-day Cherkasy – one of the powerful
industrial centres of Ukraine – has a real perspective of
turning into a big logistics centre: the city is located in the
centre of Ukraine, on the intersection of the main
transportation ways of the state: water, motorways,
railroads and air ways. Motorways of the state significance
go through the city. Construction of the second part of the
corridor “East-West” – road Kyiv-CherkasyDnipropetrovsk-Donetsk-Rostov-on-Don is planned.
The city has the railroad that connects two
highways – Kyiv-Kharkiv and Kyiv-Dnipropetrovsk. The
railroad goes along the dam and the bridge across the
Kremenchuk water reservoir, which is a strategic object of
the state significance. Cherkasy has the railway station that
provides connection with the cities of Ukraine on a regular
basis. There are additional railway tracks leading to big
industrial enterprises in order to bring products out. A big
railroad junction – the T.G. Shevchenko station is located
30 kilometres away from Cherkasy, in the town of Smila.
The city has a river port station and a powerful
freight river port that processes container and loose goods.
Cherkasy is one of the biggest ports on the Dnipro. The
main river navigational artery flowing across the territory
of Ukraine from the north to the south, is actually a water
part of the international transport corridor No. 9.
Eventually, if there is a mutual interest of European Union,
Baltic countries, Poland and Belarus in carrying out of
hydro-technical works, the Dnipro together with the
Dnipro-Bug Channel, the Bug and the Vistula on one side,
combined with the West Dvina and the Daugava on the
other may become an economically beneficial water
corridor between the Black and the Baltic Seas.
Respectively the potential of the powerful port on the
Dnipro increases.
On the western end of the city there is an
international airport “Cherkasy”, its runway takes one of
the leading places in Ukraine according to its capability to
accept various types of planes. The airport is equipped for
having customs, borderland and quarantine procedures.
At present time there are works carried out to
reform the transportation system of Cherkasy, that implies
transition to a new transport Euro-4. That will allow
significant improving of the ecological condition of the
city.
Each year in Cherkasy all types of transportation
means carry more than 1135,4 thousand tons of cargoes and
more than 74million passengers;
In the city both bus and ecologically clean
transportation–trolleybuses carry passengers. Total length of
the contact network in Cherkasy is 127,2 km.
Total length of the streets and roads network is 321,5
km;
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Для міста Черкаси питання раціонального
використання енергетичних ресурсів давно набуло
своєї принципової ваги. Черкаси є членом Асоціації
енергоефективних міст України, а у травні 2012
року, в рамках проведення міжнародної конференції
«Впровадження Угоди мерів як шлях до
енергетичної безпеки України», місто підписало
Угоду мерів.
Угода мерів ініційована Європейською Комісією
та має на меті об'єднати європейські місцеві органи
влади (муніципалітети) в добровільне утворення
задля
спільної
боротьби з
глобальним
потеплінням.
Підписавши Угоду Мерів, місто Черкаси взяло
на себе добровільні зобов'язання виконати
загальноєвропейські вимоги ЄС стосовно
скорочення викидів CO2 щонайменше на 20% до
2020 року через проведення енергоощадних заходів
та запровадження поновлюваних джерел енергії.
Черкаси ставлять перед собою мету:
максимально відмовитися від використання газу
для опалення житлових будинків і бюджетних
установ та перейти на альтернативні джерела
енергії. У місті запроваджено системи обліку
споживання енергетичних ресурсів у бюджетних
установах. Із 2012 року відбувається тотальний
облік використання води, тепла, електроенергії в
усіх бюджетних установах (це 280 муніципальних
будівель).
Впровадження щоденного обліку призвело до
зменшення використання:
- води - на 30 %;
- електроенергії - на 49 %;
- тепла - на 6 %.
У черкаських школах і дитсадках встановили
індивідуальні теплові пункти, які дозволяють
заощаджувати теплову енергію. Паралельно зі
встановленням ІТП у 28 бюджетних установах
(школах, дитсадках, лікарнях) провели повну заміну
старих вікон на нові склопакети та утеплили фасади
будівель. Такий комплексний підхід дозволяє
зменшити використання енергоресурсів до 40%.
У мікрорайоні Соснівка встановили біокотел,
що працює на залишках деревини. Економічна
ефективність біокотла на рік - 4 мільйони гривень.
На двох котельнях міста встановлено
енергоощадні сучасні котли, які дозволяють
заощаджувати близько 15-20% газу.
Індивідуальні теплові пункти почали
встановлювати в житлових будинках у Черкасах.
Загалом планується встановити 109 ІТП.

Модернізація системи теплопостачання.

Ком ун а л ь н е п ід п р и є м ство
«Черкаситеплокомуненерго» є лідером в Україні щодо
модернізації системи теплопостачання. В даний час
КП «Черкаситеплокомуненерго» втілюється у життя
проект з енергоощадження,
спрямований
на
модернізацію системи теплопостачання. Проект
фінансується Європейським банком реконструкції та
розвитку. Головна мета проекту - зменшити
використання природнього газу на 20-30%.

Модернізація водопровідних мереж.
 Комунальним підприємством «Черкасиводоканал»,
за рахунок фінансування Світового банку, реалізується
інвестиційний проект «Модернізація водопровідних та
каналізаційних насосних станцій». Передбачено
модернізацію каналізаційних і підкачувальних станцій,
заміну старих насосів з низьким ККД на нові, що
дозволить заощаджувати електроенергію у середньому
на 15%.

Modernization of the Heat-Supply System.
Utility company “Cherkasyteplocomunenergo”
is a leader in Ukraine in terms of modernization of the
heat supply system. At present the utility company
“Cherkasyteplocomunenergo” brings to life the energysaving project, directed to modernization of the heatsupplying system. The project is funded by the European
Bank for Reconstruction and Development. The main
goal of the project is to reduce the use of natural gas by 2030%.

Modernization of the Water-Supply System.
Utility company “Cherkasyvodokanal” with a
financial support of the World Bank is implementing the
investment project “Modernization of water supply and
sewerage pump stations”. It implies modernization of
sewerage and pumping stations, replacement of old
pumps with the low coefficient of efficiency with the new
ones that will allow saving of electric power in average for
15%.

For the city of Cherkasy the issues of
rational use of energy resources have long
acquired their crucial significance. Cherkasy is a
member of the Association of energy efficient
cities of Ukraine, and in May, 2012, in the
framework of the international conference
“Implementation of the Covenant of Mayors: The
path to Ukraine's energy security”, the city has
signed the Covenant of Mayors.
The Covenant of Mayors was initiated by
the European Commission and aims at uniting of
European local authority bodies (municipalities)
into a freewill association for joined struggle
against global warming.
Having signed the Covenant of Mayors
the city has taken freewill responsibilities to
implement Europe-wide requirements of the EU
concerning reduction of the CO2 emission for at
least 20% by 2020 through conducting of energy
saving measures and introduction of renewable
sources of energy.
Cherkasy set the goal: to quit using
natural gas for heating of dwelling houses and
budget establishments as much as possible and to
transfer to alternative energy sources. The city has
introduced systems of accounting of consumption
of energy resources in budget establishments.
Since 2012 there is a total accounting of
consumption of water, heat, electric power in all
the budget establishments (those are 280
municipal buildings).
Introduction of the daily accounting lead
to reduction of use:
- water – for 30%;
- electric power - for 49%;
- heat -for 6%.
In Cherkasy schools and kindergartens
there were installed Individual Heating Points
(IHP), which allow to save heat energy. Alongside
with installing of IHP in 28 budget establishments
(schools, kindergartens, hospitals), all old
windows were replaced with the new insulating
glass units and also the buildings facades were
additionally insulated. Such a combined approach
allows reducing of the use of energy resources up
to 40%.
In the district of Sosnivka there was installed
a bio-boiler that works on the wood odds and ends.
Economic efficiency of the bio-boiler is 4 million
UAH per year.
At two heating stations of the city there are
energy-saving modern boilers that allow to save
around 15-20% of natural gas.
IHP started to be installed in dwelling
houses of Cherkasy. In general it is planned to install
109 IHP.
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Споживчий ринок Черкас - це потужний
комплекс, який налічує понад 370 магазинів з
реалізації товарів загальною торговою
2
площею 110000 м , 110 підприємств
ресторанного го сподарства усіх форм
власності на 7000 місць, та понад 750
підприємств сфери послуг.
Торгівельну мережу міста сьогодні
представляють такі потужні торгівельні
структури, як «Велика Кишеня», «АТБмаркет», «Фуршет», «Сільпо», «Абсолют»,
«Гранд-Маркет», «Фреш Маркет», «Прем'єр
Плаза», «Еко – маркет», «MoLLi».
Підприємствами міста: ПАТ «Юрія», ПАТ
« Ч е р к а с ь к и й х л і б о ко м б і н а т » , Т О В
«Черкаська продовольча компанія», ТОВ
«Світ ласощів» та ТМ «Наша ряба», ТМ
«Чарівниця», ТМ «Українські ковбаси» на
території міста організовано мережу фірмової
торгівлі.
У 2013 році в центрі міста відкрився
новий торгово-розважальний центр «Lubava»
загальною площею 26000 м2, що містить
понад 60 магазинів.
Впродовж останніх років розпочали роботу
торгово-розважальні центри «ХрещатикСіті», «Дніпро-Плаза», «Екватор»,
гіпермаркети
«Епіцентр» та «Велмарт»,
супермаркет «Новус». Збільшилась мережа
супермаркетів
«Сільпо» та «Велика
Кишеня».
Прихильність у жителів Черкас
завойовували популярні магазини з продажу
побутової техніки «Фокстрот», «Ельдорадо»,
«Комфі», «ФоксМарт», «Технополіс».
Щороку в місті організовуються ярмарки з
продажу сільсько-господарської продукції та
продуктів її переробки.
Річний оптовий товарооборот у Черкасах
складає 5,7 млрд. грн.
Загальний щорічний обсяг роздрібного
товарообігу підприємств — юридичних осіб в
г а луз і то р г і в л і , в к л юч а юч и р ес то р а н н е
господарство, перевищує 4,2 млрд. грн.
Мережа підприємств роздрібної торгівлі
Черкас:
- магазинів – 379;
- кіосків – 149;
- ринків – 8.
Мережа об'єктів ресторанного
господарства:
- об'єктів ресторанного господарства - 116;
- загальна кількість місць - 7307.

Consumer market of Cherkasy is a
powerful complex, comprising more than 370
stores for selling goods with the total trade area of
110000 m², 110 enterprises of restaurant economy
of all types of ownership for 7000 seats and more
than 750 service enterprises.
The trade network of the city is presented
by such powerful trade structures as “Velyka
Kyshenia” (Big Pocket), “ATB-market”,
“Furshet”, “Silpo”, “Absolut”, “Grand-Market”,
“Fresh Market”, “Premier Plaza”, “Eco-market”,
“MoLLi”.
Enterprises of the city: PJSC “Yuria”,
PJSC “Cherkasy khlibocombinat” (Cherkasy
bread factory), “Cherkasy Prodovolcha Company”
Ltd. (Cherkasy food company), “Svit Lasoschiv”
Ltd. (World of sweets) and trademark “Nasha
Riaba”, trademark “Charivnytsia”, trademark
“Ukrainski kovbasy” have organized a network of
trademark sales on the territory of the city.
In 2013 in the centre of the city has opened
a new shopping and entertainment centre
«Lubava» with the total area of 26000 m², it has
more than 60 stores.
During the recent years the following
shopping and entertainment centres have started
functioning: “Khreschatyk-City”, “DniproPlaza”, “Ekvator”, hypermarkets “Epicentre” and
“Velmart”, s upermarket “Novus ”. The
supermarket networks of “Silpo” and “Velyka
Kyshenia” have expanded.
Such popular stores selling household
appliances as “Foxtrot”, “Eldorado”, “Comfy”,
“FoxMart”, “Technopolis” have won favour of
Cherkasy inhabitants. Annually Cherkasy hosts
fairs for agricultural products and processed
agricultural products.
Annual wholesale turnover of goods in
Cherkasy makes 5,7 billion UAH.
General annual amount of retail turnover of
goods of enterprises – legal entities in the field of trade,
including restaurant economy, exceeds 4,2 billion
UAH
Network of enterprises of retail trade of
Cherkasy:
Stores – 379;
Kiosks/Booths – 149;
Markets – 8.
Network of restaurant economy objects of
Cherkasy:
Restaurant economy objects - 116
Number of seats – 7307.
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Інвестиційний та інноваційний розвиток
На сьогодні іноземні інвестиції є тим ресурсом,
який в будь-якому випадку в найближчій перспективі
може найбільш суттєво сприяти підвищенню
ефективності функціонування економіки,
поліпшенню соціального захисту громадян.

У 2016р. в економіку міста іноземними
інвесторами вкладено 1,2 млн.дол. США прямих
інвестицій (акціонерного капіталу).
Інвестиційні вливання в економіку Черкас, як і
раніше, будуть залишатися високими, оскільки місто
має великий кадровий потенціал та високорозвинену
індустріальну структуру. Ця обставина не може не
викликати до міста підвищену зацікавленість з боку
потенційних інвесторів.
Обсяг внесених з початку інвестування в
економіку міста прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу) склав 99,7 млн.дол.

Структура
прямих іноземних інвестицій у м. Черкаси
за основними країнами-інвесторами
55,7% Кіпр
23,4% Велика Британія
7,3% Німеччина
4,6% Іспанія
2,1% Нідерланди
1,9% США

Черкаси
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Сталою залишається зацікавленість інвесторів до
підприємств промисловості, зокрема переробної, а
також до підприємств і організацій, що здійснюють
операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та
надання послуг підприємцям.
Міська влада Черкас здійснює максимальне
сприяння інвестиційному процесу на території міста:
сприятливе ставлення з боку місцевої влади,
об'єктивність контролюючих служб міста, надання
професійної інформаційно – консультаційної
допомоги на початковій стадії інвестиційного проекту,
брендінг інвестиційних можливостей міста, який
вдало проводиться на основі використання існуючих
засобів масової інформації, шляхом участі у
міжнародних виставках, форумах, круглих столах.
Питома вага підприємств, що впроваджують інновації
у Черкасах постійно збільшується, склавши у
минулому році 20,7%.
Іноземні інвестиції працюють на 115
підприємствах Черкас.
На одного мешканця міста припадає 356,1
доларів іноземних інвестицій.
В Черкаси інвестиції надходять з 35 країн
світу.
В Черкасах працюють 17 інноваційно активних підприємств .

Investments and Innovations
For today foreign investment is the
resource that, in any case, in the near future may
assist to increase efficiency of economy
functioning, improvement of social security of
citizens in the most significant way.
In 2016 foreign investors have contributed
1,2 million USD of direct investments (joint-stock
capital) into the city's economy.
Investments into the economy of
Cherkasy will be high, the same way as before,
since the city has a big human resources potential
and a highly–developed industrial structure. This
circumstance cannot help driving an increased
interest about the city on the part of potential
investors.
The amount of direct foreign investments
(joint-stock capital) introduced into the city
economy from the beginning of investing made
99,7 million USD.
Structure of direct foreign investments
in the city of Cherkasy
Cyprus

55,7%

Great Britain

23,4%

Germany

7,3%

Spain

4,6%

The Netherlands

2,1%

The USA

1,9%
5%

Investors' interest in industrial enterprises
of, namely, processing industry and also
enterprises and organizations operating with real
estate, leasing, engineering and providing services
for entrepreneurs remains stable.
The city authority of Cherkasy provides
maximum assistance to the investment process on
the territory of the city: favourable attitude on the
part of the city authority, controlling services of the
city being impartial, enhancing professional
informational-consultative assistance at the
beginning stage of an investment project, branding
of investment opportunities of the city, which is
successfully implemented on the basis of the mass
media available, by means of participating in the
international exhibitions, forums, round tables.
Percentage of the enterprises that introduce
innovations in Cherkasy is constantly increasing,
having made 20,7% in the previous year.
Foreign investments work at 115 enterprises
of Cherkasy.
It makes 356,1 dollars of foreign investment
per city inhabitant.
Investments from 35 countries of the world
are coming to Cherkasy.
In Cherkasy there function 17 innovationactive enterprises.
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Освіта міста сьогодні - це стабільна система з
позитивним розвитком, що має значний потенціал. За
своїми обсягами і розгалуженістю вона досить
коректно узгоджена з кількісними показниками
населення міста та його потребами в освітніх
послугах. Це 42 загальноосвітні навчальні заклади
усіх форм власності, 53 дошкільні, 5 позашкільних
закладів, 6 професійно-технічних і 12 вищих
навчальних закладів I-II та III-IV рівнів акредитації.
Контингент учнів 42 загальноосвітніх
навчальних закладів становить більше 24 тис. осіб.
Головне досягнення цієї ланки освіти - варіативність
мережі, можливості вибору закладів, освітніх
програм залежно від індивідуальних освітніх запитів
учнів. На пошук та підтримку обдарованих дітей
зорієнтовані 14 закладів нового типу (3 гімназії, 2
ліцеї, колегіум «Берегиня», 8 спеціалізованих шкіл),
де навчається понад 11 тис. дітей. Усі загальноосвітні
навчальні заклади укомплектовані навчальнокомп'ютерними комплексами.
В місті діють 53 дошкільні заклади, в яких
виховується більше 10 тис. дітей. Розвиваються
дошкільні заклади загального розвитку, комбіновані,
спеціальні, санаторні, діють комплекси «школадитячий садок».
Значна увага в місті приділяється розвитку
державно-громадського управління закладами
освіти. Проводиться робота щодо активізації
учнівського самоврядування та батьківської
громадськості у місті. Діє міська Учнівська
Міжпарламентська Асамблея, якою започаткований
міський конкурс на кращу модель учнівського
самоврядування. За ініціативою міського голови
започатковано і регулярно проводиться стажування
лідерів учнівського самоврядування на базі
структурних підрозділів міськвиконкому.
Вища школа Черкас є сьогодні суттєвим
фактором кадрового та наукового забезпечення
соціально-економічного розвитку міста. Майже в усіх
вищих навчальних закладах Черкас впроваджено
систему регулярного стажування за кордоном як
викладацького та професорського складу, так і
студентів. Беручи участь у різноманітних
міжнародних освітянсько-наукових програмах, ВНЗ
міста на постійній основі залучають світову наукову
еліту до співробітництва та обміну досвідом.
 Сучасна структура вищих навчальних закладів
Черкас ІІІ-ІV рівнів акредитації, окрім академічної
складової, охоплює навчально-науково-виробничі
комплекси, науково-дослідницькі центри,
аспірантуру і докторантуру, які дають можливість
задовольнити запити молоді у виборі напряму
наукових досліджень; центри довузівської та
післядипломної освіти.
Представники 21 загальноосвітнього навчального
закладу м. Черкас беруть участь у 64 міжнародних
проектах та програмах, серед яких:

Програма «INTEL Навчання для майбутнього»;

«FLEX» – «Програма обміну майбутніх лідерів»;

Проект «Розробка, запровадження і поширення
міжнародних тренінгових курсів з питань Європейської
інтеграції України»;

Проект «Європейські студії в школах України».

Today education of the city is a stable system
with positive development that has a significant
potential. Based on its amount and branches it is quite
properly correlated in all its areas with the
quantitative indicators of the city population and their
needs in educational services. Those are 42
educational establishments of general education of all
types of ownership, 53 pre-schools, 5 extra-curricular
establishments, 6 vocational schools and 12 higher
educational establishments of the I-II and III-IV
levels of accreditation.
More than 24 thousand persons are school
children of the 42 general education establishments.
The main accomplishment of this section of
education is variability of the network, opportunity to
choose establishments, educational programs
depending on individual educational needs of school
children. 14 establishments of a new type are oriented
for search and support of gifted children (3
gymnasiums, 2 lyceums, college “Berehynia”, 8
specialized schools); more than 11 thousand children
study there. All the general education establishments
are equipped with educational – computer
complexes.
In the city there are 53 pre-school
establishments, having more than 10 thousand
children. Pre-school establishments of general
development, combined ones, specialized ones,
sanatorium ones, complexes “school-kindergarten”
keep functioning and developing.
Much attention in the city is given to the
development of the state-public administration of
educational establishments. There is work conducted
concerning raising activism among students' selfgovernment and parents' community in the city. There
is a city Students' Interparliamentary Assembly,
which has initiated the city contest for the best model
of a students' parliament. On the initiative of the city
mayor there was initiated and is regularly conducted
an internship for leaders of students' parliaments on
the basis of structural departments of the city
executive committee.
Higher educational establishments of
Cherkasy are today a significant factor providing
social-economic development of the city with human
resources and science. Almost all higher educational
establishments of Cherkasy have introduced the
system of regular internship abroad for teachers,
professors and students. Taking part in various
international educational-scientific programs higher
educational establishments of the city are constantly
involving world scientific elite into co-operation and
sharing of experience concerning organization of the
learning process.
Present-day structure of higher educational
establishments of Cherkasy of the ІІІ-ІV levels of
accreditation, besides academic component, covers
learning-scientific-production complexes, scientificresearch centres, post-graduate course and doctorate
education that give the opportunity to satisfy needs of
youth in choosing a direction for scientific research;
centres for pre-higher education and post-graduate
education.

Representatives of 21general education
establishments of Cherkasy take part in 64 international
projects and programs, among those are:
Program «INTEL ® Education for Future»;
«FLEX» – «Future Leaders Exchange
Program»;
Project «Design, introduction and distribution
of international training courses on the issues of
European integration of Ukraine»;
Project «European studios at schools of
Ukraine».
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Влада міста приділяє багато уваги розвитку
спорту та профільної інфраструктури.
В місті Черкаси найбільш масовими та
пріоритетними видами спорту є футбол,
баскетбол, волейбол, фехтування, стрільба
кульова, дзюдо, морські багатоборства, триатлон.
Сьогодні у Черкас ах функціонує 8
спортивних шкіл, де працює 111 тренеріввикладачів з 28 видів спорту, із них 14 вищої
категорії.
До регулярних занять фізичною культурою
та спортом у спортивних школах міста залучено
більше 2200 дітей та молоді.
Основні спортивні споруди міста –
Центральний міський стадіон та Спортивний
комплекс «Будівельник». Центральний стадіон —
головний багатофункціональний стадіон у місті,
вміщує 10320 глядачів. Домашні матчі на ньому
проводить черкаський футбольний клуб
«Славутич». Футбольний клуб «Славутич»,
створений у 2010 році вже наступного року
успішно стартував в чемпіонаті України серед
команд другої ліги.
Спортивний комплекс «Будівельник» відповідає
вимогам для проведення змагань міжнародного
рівня, має ст атус бази олімпійської т а
параолімпійської підготовки. Тут проводяться
міжнародні турніри з професійного боксу,
чемпіонат області з міні-футболу серед ветеранів,
т а н ц ю в а л ь н и й ф е с т и в а л ь « Т а н ц ю юч и й
листопад», Кубок міста серед школярів «Ігри
чемпіонів», Матч всіх зірок УБЛ з баскетболу,
фінал першості аматорської ліги України з
волейболу, Міжнародний турнір з волейболу серед
чоловічих команд на Кубок губернатора
«Незалежність», чемпіонат України з грекоримської боротьби, ігри Європейської юнацької
ліги з баскетболу за участю дитячих команд з
Москви, Петербурга, Києва, Одеси, Черкас тощо.
Ч е р к а с ь к е К П " С п о р т и в н и й ко м п л е к с
"Будівельник" у 2011 році посіло третє місце в
Україні серед комунальних підприємств свого
профілю діяльності, 2009 року заклад був п'ятим у
державі.
В особистих видах спорту слід відмітити
триразового чемпіона світу та срібного призера
чемпіонату світу з богатирського багатоборства,
заслуженого майстра спорту України – Віктора
Юрченка, заслуженого майстра спорту України з
гімнастики спортивної, багаторазову чемпіонку
світу та Європи з гімнастики спортивної,
дворазову учасницю Олімпійських ігор – Ірину
Краснянську, заслуженого майстра спорту
України з кікбоксингу, багаторазового чемпіона
світу, володаря Кубка світу з кікбоксингу – Сергія
Ч е р ка с ь ко го , М а й с т р а с п о рту Ук р а ї н и
міжнародного класу зі стрільби кульової, срібну
призерку чемпіонату Європи, учасницю
Олімпійських ігор в Пекіні, багаторазову
чемпіонку України зі стрільби кульової – Дар'ю
Шаріпову, багаторазових чемпіонів світу з
фітнесу, майстра спорту України міжнародного
класу – Максима Оробця та майстра спорту
України – Оксану Оробець.

Черкаський крейсерський яхт-клуб "Парус"
є другим в Україні за кількістю спортивних суден.
На його базі проводяться чемпіонати України з
вітрильних перегонів на крейсерсько-спортивних
яхтах, чемпіонати СНД з вітрильних перегонів
на надувних катамаранах.

Cherkasy cruising yacht-club “Parus”
(Sail) is the second in Ukraine according to the
number of sports vessels. Many times it hosted
Ukraine Championships of sailing races on
cruising-sports yachts, CIS championships of
sailing races on inflatable catamarans.

The city authority pays a lot of attention to
development of sports and profession oriented
infrastructure.
The most widely-spread and priority kinds of
sports in Cherkasy are football, basketball, volleyball,
fencing, bullet shooting, judo, sea all-round events,
triathlon.
Today in Cherkasy there are 8 sports schools,
where 111 trainer teachers on 28 kinds of sports work, 14 of
those are teachers of the highest category.
More than 2200 children and youth are involved
into regular playing sports and trainings in sports schools of
the city.
The main sports facilities of the city are the Central
city stadium and the Sports complex “Budivelnyk”
(Builder). The Central stadium – the main multifunctional
stadium in the city – can host 10320 spectators. Home
matches are played by Cherkasy football club “Slavutych”.
The football club “Slavutych”, founded in 2010, had
started in the championship of Ukraine among the teams of
the second league the year after its foundation.
The Sports complex “Budivelnyk” meets all the
requirements for hosting competitions of the international
level, has the status of Olympic base and Paralympics
preparation. Here they host international tournaments on
professional boxing, regional mini-soccer championships
among veterans, dance festival “Dancing October”, the city
Cup for school children “Champion games”, All Stars
Match of Ukrainian Basketball League on basketball, final
game of amateur league of Ukraine on volleyball,
International volleyball tournament among male teams for
Governor's Cup “Nezalezhnist”(Independence), Ukraine
Championship on the Greek-Roman wrestling, games of
European basketball junior league at participation of
children teams from Moscow, Petersberg, Kyiv, Odesa,
Cherkasy, etc. Cherkasy utility company “Sports Complex
“Budivelnyk” took the third place in Ukraine among utility
companies of its field of activity in 2011; in 2009 the
establishment was the fifth in Ukraine.
In individual kinds of sports one should mention a
three-times world champion and silver prize-winner of the
World championship of strongmen all-round, merited
master of sports of Ukraine – Viktor Yurchenko, merited
master of sports of Ukraine on artistic gymnastics, multiple
World champion and champion of Europe on artistic
gymnastics, two-times participant of the Olympic Games –
Iryna Krasnianska, merited master of sports of Ukraine
on kickboxing, multiple World champion, owner of the
World Cup on kickboxing – Sergiy Cherkaskyi, master of
sports of Ukraine of the international class on bullet
shooting (rifle and pistol shooting), silver prize-winner of
Europe championship, participant of the Olympic Games
in Peking, multiple champion of Ukraine on bullet shooting
– Dariya Sharipova, multiple World champions on
fitness, master of sports of Ukraine of the international
class – Maksym Orobets and master of sports of Ukraine –
Oksana Orobets.

Cherkasy

Physical culture and sports

23

Черкаси

Екологія

24

Екологічний стан міста характеризується як
стабільний. Спостереження за станом атмосферного
повітря в місті проводиться Черкаським обласним
центром з гідрометеорології. Проведення вимірів
специфічних забруднюючих речовин фінансується з
міського цільового фонду охорони навколишнього
природного середовища. Крім того, гідрометеоцентром
контролюються основні речовини, важкі метали та
органічні сполуки.
Комплексний індекс забрудненості складає
5,69 що вважається рівним середньому
забрудненню. Тенденція зміни середнього рівня
забруднення атмосферного повітря за останні 5
років характеризувалася зниженням по всім
домішкам.
Радіаційний стан в м. Черкаси залишається
стабільним. Метеостанція Черкаси Черкаського
обласного центру з гідрометеорології, що
розташована на території аеропорту, щоденно
вимірює радіаційний фон та проводить збір
радіоактивних аерозолів, що випадають на
поверхню землі протягом доби.
В місті діє Програма "Екологія", затверджена
рішенням Черкаської міської ради. На виконання
Програми виділяються
кошти з міського
цільового фонду охорони навколишнього
природного середовища.
З а п р о в а д ж е н о н о ву с и с т е м у з б о р у
небезпечних відходів: батарейок, акумуляторів
від телефонів і фотоапаратів, люмінесцентних та
енергозберігаючих ламп. Їх збирають безкоштовно
у 24 визначених точках у різних мікрорайонах
міста. Для цього виставлено спеціальні
контейнери.
У Черкасах вже кілька років поспіль
проводиться комплексна утилізація новорічних
ялинок. Спеціалізоване підприємство збирає
непотрібні ялинки та подрібнює на тріски.
Близько 300 кубометрів ялинкових трісок, які
одержує підприємство, вистачає приблизно на два
тижні роботи біокотла, який забезпечує теплом
один з мікрорайонів міста.
2012 року було проведено озеленення:
висаджено на території міста 420 дерев листяних
порід, 20 хвойних, а також близько 3800 кущів
різних порід, 4 тисячі кущів троянд, 15 тисяч
тюльпанів: 5 тис. у сквері "Юність", 5 тис. - у
парку "Перемога", 2,5 тис. - у сквері "Пам'ять", 2,5
тис. - у сквері по вул. Смірнова. Проводилось
утримання зелених насаджень на території
лісопаркових зон та лісів міста площею 35 га.
Величезне рекреаційне значення має
Сосновий бір, що безпосередньо межує з
Черкасами, - найбільший в Україні сосновий
масив природного походження. Він служить
місцем відпочинку для мешканців Черкас та
гостей міста. В лісовому масиві знаходяться
декілька санаторно-лікувальних баз та центрів
в і д п о ч и н к у. Н а й в і д о м і ш о ю ч а с т и н о ю
Черкаського бору є Соснівка - мікрорайон
Черкас, який розміщений на піщаній терасі
Дніпра.

Ecological condition of the city is
characterized as stable.
Observation of the condition of atmosphere
air in the city is conducted by Cherkasy regional
centre of hydrometeorology. Taking measurements
of specific polluting substances is financed by the
city special purpose fund of natural environment
protection. Besides, the Hydrometeorological Centre
controls basic substances, heavy metals and organic
combinations.
Complex pollution index for 2012 made 5,69
which is considered to be equal to average pollution.
The tendency of change of the average level of
pollution of atmosphere air during the last 5 years
was characterized by reduction of amount of all the
admixtures.
Radiation condition in the city of Cherkasy
remains stable. Meteostation Cherkasy of Cherkasy
regional centre of hydrometeorology that is located
on the territory of the airport, measures radiation
background daily and is collecting radioactive
aerosols that fall on the ground within 24 hours.
In the city there is functioning a program
“Ecology”, approved by the decision of Cherkasy
city council. The implementation of the program is
funded by the city special purpose fund of natural
environment protection.
A new system of collecting of dangerous
wastes – batteries, cell phone and camera
accumulators, luminescent and energy-saving lamps
- is introduced. Those are collected free of charge at
24 identified points in various districts of the city.
There are special containers for this purpose.
In Cherkasy several years in a row there is a
combined recycling of New Year trees. A specialized
enterprise collects the unnecessary fur-trees and
shreds them into chips. Around 300 m3 of fur-tree
chips, produced by the enterprise, are enough for
approximately two weeks of work of the bio-boiler
that is providing heat to one of the districts of the city.
In 2012 there took place the greening: on the
territory of the city they planted 420 deciduous trees,
20 coniferous trees and also around 3800 bushes of
various sorts, 4 thousand roses, 15 thousand tulips: 5
thousands in the square “Yunist” (Youth), 5
thousands in the park “Peremoga” (Victory), 2.5
thousands in the square “Pamiat” (Memory), 2.5
thousands in the square in Smirnov street. They
maintained greenery on the territory of wood-park
areas and woods of the city with the area of 35
hectares.
Pinewood that directly borders on Cherkasy
has tremendous recreational significance; it is the
biggest pine wood of the natural origin in Ukraine. It
serves the recreation place for Cherkasy inhabitants
and tourists. There are several sanatorium-healthcare
resorts and recreational centres located in the woods.
The most famous part of the Cherkasy pinewood is
Sosnivka – the city district, located on the sand
terrace of the Dnipro.
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Визначна роль міста в історії сприяла його
облаштуванню т а забудові. Сучасний
архітектурний стиль міста почав формуватися з
1826 року, коли Микола І затвердив план забудови,
розроблений відомим архітектором Вільямом
Гесте.
З Черкасами пов'язане життя і діяльність
багатьох видатних діячів української історії і
культури: місто неодноразово відвідував і написав
тут ряд творів Тарас Шевченко; тут працювали
відомий український поет і письменник Василь
Симоненко, письменник Лесь Хомин; тут
розквітла творчість артисток Ольги Павловської,
Раїси Кириченко, художника Данила Нарбута та ін.
У різні часи в Черкасах бували письменники та
поети О.С.Пушкін, І.С.Нечуй-Левицький,
І.П.Котляревський, П.Г.Тичина, композитори
П.І.Чайковський, С.С.Гулак-Артемовський,
К.Г.Стеценко, художник І.С.Їжакевич та ін.
Шкільні канікули у родичів проводив майбутній
російський письменник Костянтин Паустовський.
У сучасних Черкасах розгалужена мережа
закладів культури: Черкаський обласний
академічний театр ім. Т.Г. Шевченка, Черкаська
обласна державна філармонія, Черкаський
обласний академічний театр ляльок. Серед великої
кількості професійних і самодіяльних творчих
колективів популярністю користуються
Черкаський академічний заслужений український
народний хор, тріо бандуристок «Вербена»,
ансамбль народної музики «Росава» та ін.
В місті діють державні музейні заклади:
Черкаський обласний краєзнавчий музей,
Літературно-меморіальний музей Василя
Симоненка, музей «Кобзаря» Т.Г. Шевченка,
Черкаський обласний художній музей, понад 20
інших музеїв.
У Черкасах щороку проводиться велика
кількість фестивалів. «Трипільські зорі» - це
щорічний етнофестиваль, що проходить влітку у
Долині троянд. Черкаські джазові дні - чудова
нагода для всіх охочих послухати музику та
зарядитися оптимізмом і гарним настроєм на весь
рік. Фестиваль «Древляндія» - це змагання
різьбярів, яке дає змогу прикрасити сквери і парки
міста чудовими скульптурами. «Живий камінь» це барвистий конкурс кам'яної скульптури, що
проводиться влітку на території парку
«Ювілейний». «Крижталь» - конкурс крижаних
фігур, що проводиться протягом новорічних свят.
Кулінарний фестиваль «Черкаська смакота»
приурочений до Дня Незалежності України. До
послуг гостей фестивалю «столи достатку» від
рестораторів міста.

У Черкаському краєзнавчому музеї, який був
відкритий в травні 1918 року, можна побачити
древні скарби нашої землі, а в Черкаському
художньому музеї є колекція експонатів краю,
відділ скульптури і галерея живопису з картинами
відомих художників.

In Cherkasy Museum of Local History and
Lore, which was opened in May, 1918, one can see
ancient treasures of our land, and in Cherkasy Art
Museum there is a collection of artifacts of the land,
sculpture department and art gallery with the pictures by
famous artists.

Prominent role of the city in history
stipulated its development and building. Presentday architectural style started to be formed from
1826, when emperor Nickolai I approved the
construction plan, designed by the famous architect
William Hastie.
Life and work of many prominent figures of
Ukrainian history and culture is connected with
Cherkasy: Taras Shevchenko used to visit the city
and wrote a number of his works here; the famous
Ukrainian poet and writer Vasyl Symonenko and a
writer Les' Khomyn were working here; it was the
city where talent and creativity of such performers
as Olga Pavlovska and Raisa Kyrychenko, artist
Danylo Narbut and others flourished.
Writers and poets O.S. Pushkin, I.S.
Nechuy-Levytskyi, I.P. Kotliarevskyi, P.G.
Tychyna, composers P.I. Chaykovskyi, S.S. HulakArtemovskyi, K.G. Stetsenko, artist I.S.
Yizhakevych and others visited Cherkasy at
different times. Future Russian writer Kostiantyn
Paustovskyi used to spend his school break time at
his relatives here.
Present-day Cherkasy have a wide network
of culture establishments: Cherkasy Regional
Academic Theatre named after T.G. Shevchenko,
Cherkasy regional state philharmonic, Cherkasy
regional academic puppet theatre. Among the great
number of professional and amateur on-stage
performance groups there are several very popular
ones – Cherkasy Academic Merited Ukrainian Folk
Choir, trio of bandura-players “Verbena”, folk
music ensemble “Rosava” and others.
In the city there are state museum
establishments: Cherkasy Regional Museum of
Local History and Lore, Literature-Memorial
Museum of Vasyl Symonenko, Museum of
“Kobzar” of T.G. Shevchenko, Cherkasy Regional
Art Museum, and more than 20 museums.
Annually Cherkasy hosts a great number of
festivals. “Trypilski zori” (Trypillia stars) is an
annual ethno-festival that takes place in the Rose
Valley in summer. Cherkasy jazz days is a
wonderful chance for everybody to listen to music
and to be charged with optimism and good mood for
the rest of the whole coming year. Festival
“Drevliandiia” (“Woodland”) is a competition of
wood-carvers that makes it possible to decorate
parks and squares of the city with wonderful
sculptures. “Zhyvyi kamin” (“Living stone”) is a
bright contest of stone sculpture that is conducted in
summer on the territory of the “Yuvileinyi”
(Jubilee) park. “Kryzhtal” (Ice-glass) is a contest of
ice images that is taking place during New Year
celebrations. Food festival “Cherkaska smakota”
(Cherkasy delicious food) coincides with the
Independence Day of Ukraine. Festival visitors can
enjoy “prosperity tables” from restaurants owners
of the city.
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Черкаси - місто в центрі України, яке налічує
більш ніж 700-річну історію.
 Пам'ятки історії та природи створюють
благодатні умови для туризму. Місто знаходиться на
правому березі Кременчуцького водосховища, яке
ще називають Черкаським морем. Наявність чистих
пляжів, соснових лісів, численних парків,
благодатної первозданної природи дає поштовх до
розвитку туризму.
 Черкаси мають унікальну берегову зону:
широкий піщаний пляж, який тягнеться уздовж
всього міста, влітку робить Черкаси столицею
водного відпочинку. У радянські часи місто
славилося тим, що сюди приїздили відпочивати
туристи з Росії, Казахстану, Білорусії, регіонів
України.
Для лікувального туризму важливим є
цілющий клімат, мальовничі паркові й природні
ландшафти, чим особливо багаті Черкаси.
Черкаський бір, що розташований на північ і захід
від міста та безпосередньо межує з Черкасами, – це
найбільший в Україні сосновий масив природного
походження. На південних околицях Черкас у
сосновому лісі над Дніпром розташований відомий
з кінця XIX сторіччя кліматичний курорт Соснівка.
У сосновому лісі діє санаторій «Україна», а поруч —
готель «Україна».
У центрі Черкас, поряд з найцікавішими
пам'ятками міста, розташовані готелі «Апельсин»,
«Дніпро», «Росава», «Центральний».
Зведений 2002 року у Першотравневому парку
Свято-Михайлівський собор, побудований у
візантійському стилі, став найбільшим собором в
Україні із найвищою у православному світі
дзвіницю (понад 100 м). На дніпровських схилах
розташований єдиний в Україні буддійський храм
«Білого Лотосу», як копія знаменитого храму в
Лаосі, із фігурами двох давніх воїнів при вході до
келії, привезеними із Тибету. Окрім екскурсії по
храму, вихованці буддистської общини «Білий
лотос» продемонструють туристам філігранну
техніку школи кунг-фу Ша-Фут-Фань (школа
п'яти бойових котів).
Черкаси - це культурний центр Черкаського
краю, батьківщини двох геніїв української історії Богдана Хмельницького і Тараса Шевченка.
В 60 км від Черкас розташована гетьманська
столиця України часів Б. Хмельницького — м.
Чигирин, де реконструйовано старовинні церкви,
замки, резиденції часів козацької доби.

Тарас Шевченко - видатний художник і
письменник, чиї вірші переведені на 140 мов.
Унікальний музей однієї книги - збірки «Кобзар»
Тараса Шевченка - розташований в центрі
Черкас, а особисті речі поета зберігаються в
Каневі, поблизу Черкас.

Taras Shevchenko is a prominent artist and
writer, whose poems are translated into 140 languages.
A unique museum of one book – anthology “Kobzar” by
Taras Shevchenko – is located in the centre of Cherkasy,
and personal belongings of the poet are stored in Kaniv,
nearby Cherkasy.

Cherkasy is a city in the centre of Ukraine
that has more than 700 years of history.
Significant sites of history and nature
create favourable conditions for tourism. The city is
located on the right bank of the Kremenchuk water
reservoir, which is also called the Cherkasy sea.
Clean beaches, pine woods, numerous parks,
favourable primeval nature give an incentive to the
development of tourism
Cherkasy has a unique coast area: a wide
sand beach, going along the whole city, makes
Cherkasy the capital of water recreation in summer.
During Soviet times the city was famous for tourists
from Russia, Kazakhstan, Belarus, regions of
Ukraine coming to relax.
What is important for healthcare tourism
it's the healing climate, picturesque park and natural
landscapes, which Cherkasy is rich of. Cherkasy
pinewood, that is located to the north and to the west
of the city and immediately borders on Cherkasy, is
the biggest solid pine wood of natural origin in
Ukraine. At the southern end of Cherkasy in a pine
wood at the Dnipro there is a climate resort
Sosnivka, known from the end of the XIX century,
located. In the pine wood there is a sanatorium
“Ukraine” functioning and nearby there is a hotel
“Ukraine”. Outside the city there is a sports hotel
“Selena” with tennis courts, marina and boats pier,
luxury bungalows and inexpensive hostel.
In the centre of Cherkasy next to the most
interesting sites of the city are situated hotels
“Apelsyn”, “Dnipro”, “Rosava”, “Tsentralnyi”.
Constructed in 2002, in the
Pershotravnevyi Park, the Sviato-Mykhailivskyi
(St. Michael's) cathedral, designed in the Byzantine
style, became the biggest cathedral in Ukraine with
the highest bell-tower in the Orthodox world (over
100 metres high). On the Dnipro banks there is the
only Buddhist temple of “White Lotus” in Ukraine,
which is a copy of the famous temple in Laos, with
the statues of two ancient warriors at the entrance to
the chamber, brought from Tibet. Except the tour
around the temple, trainees of Buddhist community
“Bilyi lotos” (White lotus) would demonstrate an
intricate technique of the Kung-fu school Sha-FutFan' (school of five fighting cats).
Cherkasy is a cultural centre of Cherkasy
land, motherland of two genii of Ukrainian
history—Bohdan Khmelnytskyi and Taras
Shevchenko.
60 kilometres away from Cherkasy there is
a Hetman capital of Ukraine of B. Khmelnytskyi
times located – the town of Chyhyryn, where
ancient churches, castles and residencies of
Cossacks time are reconstructed.

Cherkasy

Tourism

29

Черкаси

Дозвілля та сфера розваг

30

У Черкасах велика різноманітність розваг на
будь-який смак. Тут можна насолодитися
перевагами відпочинку на природі і відвідати
ексклюзивні творчі події. Ви також можете
займатися спортом і відпочивати на пляжі, ходити на
риболовлю і влаштовувати пікніки на островах
Черкаського моря. Фотографи говорять, що в
Черкасах можна зняти найкрасивіші пейзажі, тому
що це місто оточене чудесами природи.
Упродовж багатьох років місто відоме
проведенням численних фестивалів, які
відбуваються круглий рік. У Черкасах регулярно
відбуваються музичні фестивалі — «Через терни до
зірок», фестивалі джазової та рок музики «Черкаські
джазові дні» В місті започатковано фестиваль
крижаних скульптур «Крижталь», «Древляндія» —
фестиваль скульптур з дерева, «Живий камінь» —
фестиваль скульптур із каменю. Паралельно з
останнім у літньому театрі тривають «Черкаські
співочі вечори». Щороку проводиться фестиваль
квітів, етнічний фестиваль «Трипільські зорі». Під
час святкування дня міста Черкаси проходить
кулінарний фестиваль «Полуниця – насолода
смаку», проводяться масштабні реконструкції
історичних подій з життя міста.
Вже традиційними для черкасців та гостей
міста стали фестивалі: «Сила Борщу», «Черкаська
Масляна», «Іван та Марічка», «Черкаська Смакота».
З 2003 року в передмісті Черкас проводиться
міжнародний байк-фестиваль «Тарасова Гора»,
який щорічно збирає в перші дні літа до кількох
тисяч мотоциклістів з України, Росії та інших країн
Європи. Це найчисельніший з мотофестивалів, які
проводилися в Україні за останні роки.
Черкаси мають чудові природні умови та
ресурси для відпочинку мешканців та гостей. Місто
здавна славиться своїми курортно-рекреаційними
зонами, чисельними парками, скверами, пляжами,
архітектурними пам'ятками кінця 19 – початку 20
сторіччя.
 У Черкасах велика кількість кафе і ресторанів з
високим рівнем обслуговування і порівняно
невисокими цінами. Широко представлена
українська, грузинська, японська, європейська
кухня. Бажаючі перекусити навіть у
найвіддаленіших куточках міста знайдуть затишні
піцерії і паби.
Поблизу Черкас з 2009 року функціонує
гірськолижний комплекс "Водяники". На
схилах встановлені новітня чотирикрісельна
канатна дорога і бугельний підйомник з Австрії
фірми Doppelmayr. Працюють траси як для
початківців, так і для досвідчених лижників.
Функціонує сноуборд парк з трьома лініями
трамплінів і халфпайп.

У місті успішно працює один із небагатьох
державних зоопарків України. Цей заклад нині
активно розвивається, щороку поповнюється
новими видами тварин. Зараз у черкаському
зоопарку утримується 108 видів тварин, з яких 6
занесені до Червоної книги України та 7 – до
Міжнародної Червоної книги.

In the city there successfully functions one of
not so numerous state zoos of Ukraine. This
establishment is now actively developing, is annually
supplied by new species of animals. Now there are 108
species of animals in Cherkasy zoo, 6 of those are
included into the Red Book of Ukraine and 7 – into the
International Red Book.

Cherkasy offers a big variety of
entertainments to any taste. One can enjoy the
advantages of recreation in the open air and attend
exquisite creative events. One can also play sports
and relax on the beach, go fishing or have a picnic
on the isles of the Cherkasy sea. Photographers say
that you can take the most beautiful pictures of
landscapes in Cherkasy, because the city is
surrounded by wonders of the nature.
It's been already many years that the city is
famous for the numerous festivals it hosts all the
year round. Cherkasy regularly hosts music
festivals – “Through the thorns to stars”, jazz and
rock festivals “Cherkasy jazz days”. The city has
initiated the festival of ice sculptures “Kryzhtal”
(Ice-glass), “Drevlandiia” (“Woodland”) – the
festival of wooden sculptures, “Zhyvyi kamin”
(“Living stone”) – the festival of stone sculptures.
Alongside with the last one there are “Cherkasy
singing evenings” in the summer theatre. Annually
there takes place a flower festival and the ethnic
festival “Trypilski zori” (Trypillia stars). During the
Day of City celebrations there is a food festival
“Strawberry – pleasure of flavour” and great
reconstructions of historical events from the city
life.
Such festivals as “Syla borshchu” (Power
of Borsch), “Cherkaska Masliana” (Cherkasy
Pancake Week), “Ivan and Marichka”, “Cherkaska
smakota” (Cherkasy delicious food) have long
become traditional ones for Cherkasy inhabitants
and tourists.
Since 2003 in the suburbs of Cherkasy
there is held the international bike-festival
“Tarasova Gora” (Taras' Mountain), that annually
brings together up to several thousands of
motorcyclists from Ukraine, Russia and other
countries of Europe during the first summer days.
This one hosts the most number of people of all the
motor-festivals held in Ukraine within the recent
years.
Cherkasy has wonderful natural conditions
and resources for recreation of the city inhabitants
and tourists. The city has long been glorious for its
recreational-resort areas, numerous parks, squares,
beaches, architectural significant sites of the end of
the 19th—beginning of the 20th centuries.
Cherkasy has a big number of cafes and
restaurants with the high level of service and
comparatively low prices. Ukrainian, Georgian,
Japanese, European cuisines are widely spread.
Those who would like to have a snack even in the
farthest ends of the city will find cosy pizzerias and
pubs.
Nearby Cherkasy there is functioning a ski
complex “Vodianyky”, opened in 2009. On the
slopes they constructed a new four-seat wire ropeway and a T-bar lift of Doppelmayr company from
Austria. There are tracks for both beginners and
experienced skiers. Snowboard Park with three
lines of ski-jumps and a half pipe is also functioning
there.
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Міжнародна співпраця
Місто Бидгощ, Польща


17 вересня 2000 року підписано угоду про
співробітництво між м. Черкаси та м. Бидгощ,
Республіка Польща. Регулярно відбувається обмін
творчими колективами, групами художників,
черкаські підприємці брали участь у виставкахярмарках Бидгоща. Міжнародним партнером
Черкаського національного університету є
Університет Казиміра Великого з міста Бидгощ.
Місто Гірін, КНР


16 листопада 1995 року підписано угоду про
поріднення міст Черкаси і Гірін, Китайська Народна
Республіка. 24-25 червня 2011 року у Черкасах
перебувала торгово-економічна делегація міста Гірін,
у складі якої були віце-мер, керівники підприємств.

Черкаси
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26 березня 2012 року, під час візиту до Грузії
делегації міста Черкаси, у місті Руставі підписано
угоду про встановлення побратимських відносин
та співпраці між двома містами. Досягнуто
домовленості щодо подальшого розвитку
співробітництва в економічній галузі, туризмі, у
сфері культури.
Округ Ваньчжоу, КНР

На підставі спільного китайсько-українського
комюніке 12 вересня 2003 року у Черкасах
підписана угода про споріднення Округу
Ваньчжоу, міста центрального підпорядкування
Чунцин, Китайська Народна Республіка і міста
Черкаси. Налагоджено партнерські стосунки між
Першою міською гімназією Черкас та середньою
школою № 2 округу Ваньчжоу.
Делегація
Ваньчжоу, на чолі з заступником мера брала участь
у святкуванні 725-річчя міста Черкаси 3-5 червня
2011 року.

Місто Мадаба, Йорданське Хашимітське
Королівство


16 вересня 2011 року, під час офіційного візиту до
Черкас делегації йорданського міста Мадаба
підписано угоду про співпрацю між Черкасами та
Мадабою. Угода передбачає співпрацю міст у
різних напрямках: від туристичної сфери до
обміну досвідом в галузі енергетики, економіки,
промисловості, охорони здоров'я, культури. У залі
Черкаської обласної філармонії відбувся концерт
за участю Національного ансамблю народних
мистецтв Йорданії.
Місто Орша, республіка Білорусь


5 червня 2012 року, під час візиту до Черкас
делегації міста Орша на чолі з головою
Оршанського виконавчого комітету Миколою
Лісовським, підписано угоду про співробітництво
між двома містами. Досягнуто домовленості щодо
подальшого розвитку співробітництва в
економічній галузі, щодо обміну школярами,
співпраці у культурній сфері.
Місто Петах-Тіква, Держава Ізраїль


Угода про співпрацю між містами Черкаси та
Петах-Тіква була підписана 16 квітня 2010 року З
10 по 16 квітня 2011 року делегація міста Черкаси
взяла участь у роботі Міжнародного молодіжного
табору - 2011, який проходив в Петах-Тікві.
Місто Сумгаїт, Азербайджан


З метою розвитку дружби та співробітництва між
народами Азербайджанської Республіки та
України, зміцнення економічних зв'язків 3 вересня
2003 р. була підписана безстрокова угода про
відновлення дружніх побратимських зв'язків між
містами Сумгаїт та Черкаси.

International Cooperation
City of Bydgoszcz, Poland

City of Madaba, Hashemite Kingdom of Jordan

On September, 17, 2000 the agreement about
cooperation between the city of Cherkasy and the city of
Bydgoszcz, Republic of Poland was signed. Exchange of
on-stage performance groups, groups of artists takes
place on a regular basis, Cherkasy entrepreneurs took
part in exhibition-fairs of Bydgoszcz. University of
Kazymir the Great from Bydgoszcz is the international
partner of Cherkasy National University.

On September, 16, 2011, during the official visit of
a delegation of Jordan city of Madaba to Cherkasy, the
Agreement for friendly relations and cooperation between
Cherkasy and Madaba was signed. The agreement is aimed
at cooperation of the cities in various directions: from tourist
sphere to sharing experience in the field of energy, economy,
industry, healthcare, culture. Cherkasy regional
philharmonic hosted a concert performed by the National
ensemble of folk arts of Jordan.

City of Jilin, the People's Republic of China

On November, 16, 1995 was signed the
partnership agreement between the cities of Cherkasy
and Jilin, the People's Republic of China. On June 24-25
Cherkasy hosted a trade-economic delegation of the Jilin
City, comprising a vice-mayor and heads of enterprises.

City of Rustavi, Republic of Georgia

City of Orsha, Republic of Belarus

On June, 5, 2012, during the visit of a delegation
from the city of Orsha headed by the head of Orsha executive
committee, the agreement about cooperation between the
two cities was signed. There were made arrangements as for
the further development of cooperation in the economic
field, as for school pupils exchange, cooperation in the
cultural field.

On March, 26, 2012 during the visit of
Cherkasy delegation to Georgia, the Agreement for
establishment of brotherhood relations and cooperation
between the two cities was signed in Rustavi. The
arrangements were made as for the further development
of cooperation in economic field, tourism, cultural field.

District of Wanzhou, the People's Republic of
China

On the basis of the joined Chinese-Ukrainian
communiqué the partnership agreement between the district
of Wanzhou, the People's Republic of China, and Cherkasy
was signed on September, 12, 2003. The First City
Gymnasium and secondary school No. 2 of the district of
Wanzhou have arranged partnership relations. In
November, 2011 the official delegation of Cherkasy headed
by the mayor was visiting Wanzhou.

The agreement about cooperation between the
cities of Cherkasy and Petah Tikva was signed on April, 16,
2010. April 10-16, 2011 a delegation of Cherkasy took part in
the work of the International Youth Camp -2011 that took
place in Petah Tikva.

City of Sumgayit, Azerbaijan

With the goal of development of friendship and
cooperation between the people of Azerbaijan Republic and
Ukraine, strengthening of economic relations, a termless
agreement about restoring of friendship connections
between the cities of Sumgayit and Cherkasy was signed on
September 3, 2003.

Cherkasy

City of Petah Tikva, State of Israel
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