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Діяльність депутатів-азотівців
у Черкаській міській раді
Актуально

Іван Сухарьков
2
балотується у стор.
Верховну Раду
Директор департаменту з якості «Азоту»
та депутат Черкаської
міської ради Іван Сухарьков балотується
у Верховну Раду по
одномандатному виборчому округу №194.

Актуальне
інтерв’ю
П’ять депутатів міської ради від ПАТ «АЗОТ», а це директор
департаменту з якості Іван Сухарьков, начальник залізничного
цеху – нині заступник міського голови Максим Скорик, головний
електрик підприємства Ігор Кривошеєв, начальник адміністративно-господарського відділу, а зараз заступник директора КП
«Черкасиводоканал» Григорій Кузьменко та начальник цеху водопостачання і промислової каналізації Олександр Сандецький, які
є членами депутатської фракції ВО «Черкащани» у міській раді,
активно працюють над програмою соціально-економічного розвитку рідного міста.
Кожен із них, відстоюючи інтереси громади територіального
виборчого округу, залучає кошти бюджету з метою найефективнішого їх використання. Депутати працюють єдиною командою,
бо, як стверджують самі, в єдності – сила. Завдяки злагодженій
роботі вони перетворюють місто на краще: з благоустроєм дворів,
встановленими дитячими майданчиками, з освітленими вулицями, з відремонтованими пішохідними доріжками і переходами…
Про все це вони розповідають і звітують перед своїми виборцями.
Детальніше 3,

6–8 стор.

4-5
стор.

Мені легко звітувати перед виборцями про свою роботу,
як депутата Черкаської міськради, бо
завжди був чесним,
принциповим і відкритим перед ними.

Kiborgs.ua –
кращі в Європі

8

стор.

Юні таланти команди Kiborgs.ua Черкаської гімназії №9
вибороли кубок на
Міжнародному чемпіонаті з робототехніки
і стали кращими з Європейських команд.
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ІВАН СУХАРЬКОВ
ІДЕ У ВЕРХОВНУ РАДУ
ПО ОКРУГУ №194
Сухарьков
Іван Васильович

Директор департаменту з якості ПАТ «АЗОТ»
Народився 15 жовтня 1973 року у родині військового
льотчика. У зв’язку з цим усе його дитинство пройшло в
роз’їздах – від Псковської області до Мінська. З 1998 року
працює на ПАТ «АЗОТ». Директор департаменту з якості.
Має дві вищі освіти, які здобув у Черкаському державному
університеті імені Богдана Хмельницького та Національній
академії державного управління при Президентові України.
Має двох синів.
Мене часто запитують працівники «Азоту», навіщо йдеш у
Верховну Раду, адже ти є депутатом міської ради. Тобі черкасьці
вдруге виявили довіру відстоювати їхні, а отже і наші інтереси, оскільки ми також є твоїми
виборцями. Напевно виявили б
і втретє, бо в місті за сприяння
п’яти депутатів від ПАТ «АЗОТ»
дуже багато що зроблено і цього
не помітити не можна.
Такі запитання є закономірними і я відповів би так.
Згадайте, скільки великих підприємств було у нашому місті
і скільки їх працює сьогодні?
Ви не помилитесь, якщо скажете – лише Черкаське ПАТ
«АЗОТ». По суті, це єдине
підприємство в Черкасах, яке
продовжує працювати, ледь
зводячи кінці з кінцями, шукаючи різні шляхи для забезпечення виробітку продукції,
яка конче необхідна нашим
аграріям. То чи є зараз депутати, які представляють інтереси
хімічної галузі і нашого підприємства, зокрема, у Верховній Раді України? Чи приймаються закони, які б сприяли
відновленню і розвитку підприємств, створенню робочих
місць, щоб наша молодь не
їхала розвивати економіки інших країн? Коли я про це кажу,
то маю на увазі і Черкаський
«Азот». Думаю, відповідь буде
однозначна – ні! Я понад 20

років працюю на Черкаському «Азоті», добре знаю і бачу
усі «пороги» недосконалості
законів, об які постійно спотикаємося, відчуваю гостроту
відсутності деяких законів взагалі, що аж ніяк не сприяє захисту вітчизняного виробника
на внутрішньому ринку збуту
продукції, яку він виробляє.
Я йду по мажоритарному округу №194 і, якщо черкасці виявлять мені довіру – оберуть до
парламенту, сподіваюсь, що там
обов’язково знайдуться однодумці – з виробництва, з якими
разом будемо розробляти і відстоювати прийняття законів, які
б дали поштовх до швидкого відновлення роботи і розвитку промислового потенціалу, без якого
країна не підійметься з-під уламків економічних розвалин. Я йду,
щоб була відчутна реальна, а
не імітована боротьба з корупцією, яка роз’їдає нашу країну,
щоб продовжувався процес
реформування держави, щоб,
нарешті, люди відчули полегшення від того, що в Україні
відбуваються зміни на краще.
Я маю певний досвід роботи
у місцевих органах влади, хоча
поки що не маю і роблю перші
кроки до його набуття у Верховній Раді, проте маю велику
перевагу перед своїми опонентами бо знаю, що таке чесність,
порядність і обов’язок. Знаю,
як треба відстоювати інтереси

тих, хто вручив мандат довіри
для реалізації програм розвитку
в різних сферах: житлово-комунальній, медичній, екологічній,
культурно-освітній та спортивній. Сподіваюся, що набутий
досвід і моя принципова позиція допоможуть мені, як депутату Верховної Ради України,
і у законотворчій діяльності.
Тому що звик багато працювати, відстоювати інтереси людей. Я ніколи не йшов на компроміси із совістю і тому сьогодні
сміло дивлюся вам в очі.
Депутати фракції ВО «Черкащани» зайняли принципову
позицію і не дозволили забудувати висотними житловими будинками Соснівку, не підтримали підвищення комунальних
тарифів. Наше бачення розбудови набережної в напрямку
Річкового порту – ми виступаємо за те, що має бути суспільний проект з реалізації цього
плану із залученням до обговорення широкої громадськості.
Ми за розвиток цієї зони, але

таким чином, щоб там було
комфортно всім. Це має бути
дніпровська зона зі скверами
і лавками, тротуарами, дитячими майданчиками та з вільним доступом до річки Дніпро.
Пріоритетним напрямом моєї
діяльності як депутата була і залишається масштабна програма з реалізації розвитку спорту.
Місто на Дніпрі має розвивати
веслувальний вид спорту, культивувати академічну греблю,
залучати дітей до культури і
спорту. За моєї ініціативи, а я є
президентом обласної федерації з академічного веслування,
розроблено сучасний проект,
вартість якого – 80 мільйонів
гривень. На його реалізацію у
цьому році із бюджету міста виділено 20 мільйонів. Решту, 60
мільйонів, виділить Міністерство регіонального розвитку за
сприяння Міністерства молоді
і спорту. Роботи розпочнуться
уже в цьому році. Це буде база,
аналогів якої немає навіть у Європі.
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Олександр Сандецький:
НЕМАЄ ДРІБНИХ ПИТАНЬ –
Є ЖИТТЄВО ВАЖЛИВІ

Депутатський «стаж» Олександра Сандецького обчислюється кількома місяцями, бо став він депутатом міської ради
після того, як Максим Скорик (донедавна начальник залізничного цеху ПАТ «АЗОТ», депутат міської ради фракції ВО
«Черкащани», а нині заступник міського голови) перейшов працювати у мерію. Однак проблемами міста і його мешканців Олександр Сандецький займався ще задовго до того, як вирішив балотуватися в місцеві органи влади. На його
рахунку безліч гарних і корисних справ, про які добре знають на територіальному виборчому окрузі №35.
Олександр Сандецький поєднує роботу на підприємстві
з депутатською діяльністю. За
його словами, таке поєднання дає значно більші можливості для вирішення проблем
містян, адже, крім допомоги
«Азоту», залучаються також
бюджетні кошти. Ще до набуття статусу депутата, Олександр
Борисович опікувався ЗОШ
№5, що в числі десяти міських
шкіл, з якими ПАТ «АЗОТ»
уклав шефську угоду. Про те,
скільки хороших справ на його
рахунку, тут можуть розповісти не тільки педагоги, батьки,
а й самі учні, бо все чим переймався і продовжує перейматися Олександр Сандецький, в
першу чергу, спрямовується на
поліпшення навчального процесу, створення комфортних
умов для всебічного розвитку
учнів, привабливого вигляду
шкільної території, а також на
поліпшення якості життя та
умов мешканців будинків, що
знаходяться на окрузі №35, по
якому він балотувався в депутати.
– Спочатку ми окреслювали проблеми, обговорювали,
яким чином їх вирішувати, а

потім залучали спеціалістів
«Азоту» для виконання конкретних робіт, завдяки яким
сьогодні учні мають спортивні
майданчики, а малюки житлових будинків – дитячі ігрові майданчики, – розповідає
Олександр Борисович. – Ми
встановили 400 метрів парканів біля будинків за адресами:
вулиця Гоголя, 436, 440, вулиця Новопречистенська, 35 та
вулиця Юрія Іллєнка, 88. Вирішили глобальну проблему,
яка, як кажуть, накипіла на
душі у людей, – відремонтува-

ли теплотрасу за адресою вулиця Новопречистенська, 50.
Встановлення елементів спортивних та дитячих майданчиків, гойдалок, лавок, ігрових
розважальних
комплексів,
облаштування пісочниць для
малюків, будівництво контейнерного майданчика для
відходів, будівництво мережі
зовнішнього освітлення – на
перший погляд не такі вже й
великі справи, але, як стверджують мешканці, для них
вирішення цих питань були
життєво важливими і дякують
за турботу.
Депутатська робота дає
можливість депутатам залучати бюджетні кошти для вирішення першочерговий завдань,
пов’язаних з реалізацією соціальних програм міста. Наприклад, взяти дошкільні
навчальні заклади, що розташовані на територіальному
виборчому окрузі №35. ДНЗ
№77, що по вулиці Гоголя, 504
і ДНЗ №22, що по вулиці Гоголя, 490, які потребували капітальних ремонтів. За сприяння депутатів-азотівців на цей
рік було виділено із міського
бюджету 750 тисяч гривень на

встановлення металопластикових вікон і капітальний ремонт санвузлів у дошкільному
навчальному закладі №77. А
у дошкільному навчальному
закладі №22 на капітальний
ремонт санвузлів і утеплення стін виділено із міського
бюджету 1 мільйон 250 тисяч
гривень. Також виділено 900
тисяч гривень на заміну вікон
на металопластикові у ЗОШ
№5. Зараз на цих об’єктах роботи виконані вже на 75 відсотків. При цьому ПАТ «АЗОТ»
і надалі допомагає місту. У
планах – облаштування міжбудинкових територій декоративними
парканчиками,
які планується встановити за
п’ятьма адресами. Парканчики майструють працівники
ремонтно-будівельного цеху,
які мають справу з обробкою
деревини. На будівельних і ремонтних майданчиках допоміжних цехів створено спеціальну
дільницю з виготовлення малих
архітектурних конструкцій, а
також налагоджено виробництво дитячих ігрових і спортивних майданчиків.
Ця робота проводиться
ПАТ «АЗОТ» не заради піару
(протягом усіх років роботи
одного з найбільших підприємств, місто постійно відчувало його підтримку, бо розвивався завод – розвивалося
місто), а для того, щоб воно
розвивалося, ставало ще красивішим, привабливішим і
щоб кожен із нас почувався в
ньому комфортно. Саме підприємство «Азот», яке колись
дало швидкий потужний економічний та соціальний розвиток місту Черкаси, й дотепер
сприяє його розквіту.
Євдокія Мацокіна,
фото Олександра Ковальова
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Іван Сухарьков:
МИ ЗМОГЛИ! МИ ЗРОБИЛИ
І ЗРОБИМО ЩЕ БІЛЬШЕ!

Іван Сухарьков, один із п’яти депутатів Черкаської міської ради від ПАТ «АЗОТ», якому виборці вдруге виявили довіру
відстоювати інтереси громади міста. Про пріоритетні напрями розвитку різних сфер життєдіяльності міста, над якими
працювали і продовжують працювати депутати, про особисте сприяння у вирішенні роками наболілих питань, а також
про комунікацію, як основний механізм взаємодії між депутатом і виборцями – в інтерв’ю депутата міськради Івана
Васильовича Сухарькова.
– Як ви вважаєте, від чого
залежить успішність роботи депутата у міській раді?
– Успішність нашої роботи залежить, перш за все, від
того, наскільки депутат, який
працює на громадських засадах і часто не може знати про
всі накопичені проблеми в
місті чи окремому окрузі, буде
поінформований про зміст запиту городян – що їх турбує, і
які першочергові питання необхідно вирішити. З цією метою Всеукраїнське об’єднання
«Черкащани»
організувало
громадську приймальню. Ми
ж, фракція в Черкаській міській раді від ВО «Черкащани»,
до складу якої входять 5 депутатів від ПАТ «АЗОТ», додатково
відкрили ще одну громадську
приймальню – безпосередньо
на підприємстві (відділ кадрів,
каб. №115, щовівторка та щочетверга з 8.30 до 16.30 – ред.),
адже тут працюють майже 4
тисячі осіб, які є мешканцями різних районів міста і, як і
решта черкащан, нерідко потерпають від невирішених
суспільних проблем, як то
стихійне сміттєзвалище, аварійні дерева, відсутність води,
електро- чи газопостачання,
розбиті міжквартальні проїзди,
необхідність встановити дитячий майданчик, лавочки тощо.
Так, після звернення працівників «Азоту» до громадської
приймальні, було обрізано дерева за адресою Припортова, 9,
відновлено газопостачання будинку по вул. Амброса, 7. Направлено також депутатський
запит з приводу відновлення
вуличного освітлення по вул.
Нарбутівській та біля школи
№31, організації безпечного
вигулу собак тощо.
Є питання, які можна вирішити силами підприємства,

якщо ж це робота комунальних
служб чи організацій, готується депутатський запит на міського голову. Протягом 10 днів
нам надається відповідь. Зазвичай проблема вирішується,
або ж відповідний департамент
чи служба повідомляють коли
буде можливість її вирішити.
Можу запевнити – жодне із
звернень громадян не залишається поза нашою увагою.
Причому, не важливо в якому
окрузі живе людина і який депутат міськради за нього відповідальний – адже ми працюємо
для всього міста. Я, як голова фракції ВО «Черкащани» у
міській раді, глибоко переконаний, що результативність
нашої роботи залежить від налагодження постійного діалогу
між громадянами та депутатами, адже лише в такій співпраці долаються всі труднощі.
– Чи важко вам звітувати перед своїми виборцями
про виконання взятих на себе
зобов’язань?
– Депутати фракції ВО
«Черкащани»
виконували
і продовжують виконувати
свою роботу сумлінно, чес-

но, прозоро та відповідально.
Тому мені легко звітувати про
результати нашої спільної роботи і, зокрема про те, що я,
як депутат, корисного зробив
на окрузі, громада якого двічі
виявляла мені велику довіру
представляти їхні інтереси в
міській раді.
– Вирішення яких проблем
у місті ви вважаєте пріоритетними і які з них уже вдалося вирішити за період депутатської
діяльності?
– Ми завжди відстоювали інтереси наших виборців

та велику увагу приділяємо
найактуальнішим питанням:
здоров’я, навчання дітей, допомога лікувальним закладам,
ремонт доріг та прибудинкових територій. Під нашим
особливим контролем – виконання ремонтних робіт у
школах та дитячих садочках,
завдяки чому максимальну їх
кількість вдалося провести за
періоди літніх канікул. 30 років
не було освітлення на двохкілометровому відрізку вулиці
Пацаєва, що веде до радгоспу
«Черкаський». Згідно з проектом, тут проклали нові мережі
зовнішнього освітлення з використанням енергоефективних технологій. Загальна вартість робіт склала близько 350
тисяч гривень. Відремонтовано
внутрішньо-квартальний проїзд від вул.Симиренківської до
вул. Подолинського. Значний
обсяг робіт було виконано минулого року, зокрема, здійснили капітальний ремонт приміщення КСН «Дніпровський», а
також виготовили і встановили
поручні для зручності людей з
обмеженими можливостями,
сприяли частковому ремонту дорожнього покриття по
вулиці Героїв Холодного Яру
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(колишня
Першотравнева),
встановили парканчики за
адресами: Пацаєва, 16, 20, 22,
24, вул. Надпільна, 532, вул.
Гетьмана Сагайдачного, 170,
172, 253, 255, 227. За допомогою ПАТ «АЗОТ» в мікрорайоні встановлено три зупинки
громадського транспорту. І цей
перелік можна ще продовжувати… Кількість реалізованих
проектів протягом усіх років
лише в мікрорайоні «Дніпровський» засвідчує, що ми є відповідальними і прийшли працювати на благо людей.
– Проблеми вирішуються,
натомість
обов’язково
з’являються інші...
– Серйозною проблемою
для містян є захаращення побутовими відходами, які звалюються на купи поблизу
житлових будинків або над
дорогами. Ми посприяли, щоб
до Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2019
рік було внесено будівництво
контейнерних
майданчиків
для збирання ТПВ за адресами
Симиренківська, 27 і Гетьмана
Сагайдачного, 231. Незабаром тут розпочнуться роботи.
Ще до сьогодні залишаються
розбитими багато тротуарів
та міжквартальних проїздів,
хоча за останні кілька років у
місті зроблено значний ривок
з відновлення асфальтного
покриття доріг, ремонту тротуарів, площадок біля громадських закладів тощо. Все це
бачать мешканці міста. Мене,
як депутата, ці питання дуже
хвилюють, бо в мікрорайоні
«Дніпровський», по округах
якого балотувалися я та мої
однопартійці, вулиці, тротуари та міжбудинкові проїзди
були в дуже жалюгідному стані. І хоча ми чимало вже зробили, як силами ремонтників
ПАТ «АЗОТ», так і з залученням бюджетних коштів, залишається ще багато зробити.
Так, до кінця 2019 року заплановано капітальний ремонт
тротуарів по вулиці Пацаєва, 14-24, відрізок від вулиці
Гетьмана Сагайдачного, 237
до вулиці Подолинського, 22,
провести капітальний ремонт
міжквартального проїзду між
вулицями Пацаєва, 14 та Гетьмана Сагайдачного, 214.
– У 2013 році було укладено
шефську угоду між ПАТ «АЗОТ»
та десятьма школам міста Чер-

каси. Під час відбору одним із
найважливіших була слабка
матеріально-технічна база в
освітніх закладах. В «десятку»
увійшла і спеціалізована школа
І-III ступенів №13, куратором
якої від «Азоту» ви є. Як вона
змінилася за ці роки? Є чим похвалитися?
– Не буду хвалитися, але
за останні роки за сприяння
«азотівців» та за рахунок залучення бюджетних коштів, мені
вдалося вирішити цілу низку
питань, які значно поліпшили
навчальний і виховний процес у цьому освітньому закладі. Пригадую першу зустріч
із педагогічним колективом.
Тоді мені надали список з переліком робіт, які необхідно
було виконати. Відверто скажу – він був досить солідний
– від заміни вікон, ремонту
покрівлі, вивезення гілок та
сміття з території школи до
будівництва футбольного поля
зі встановленням спортивного майданчика та закупівлі
комп’ютерів для комплектації
комп’ютерного класу. Відразу
ж постало запитання: з чого
почати? Почали з найелементарнішого та необхіднішого –
заміна вікон на металопластикові, ремонт даху, внутрішніх
комунікацій, ремонт кабінетів,
заміна дверей, відновлення
відмостки тощо. Проте важливим є й культурне та спортивне виховання дітей, адже
це запорука їхнього розвитку
та здоров’я. Тому ми разом
з педагогічним колективом,
батьками та учнями школи доклали максимум зусиль, щоб
наш проект щодо будівництва
на території школи сучасного
футбольного поля зі штучним
покриттям переміг у 2016 році
під час голосування за програмою «Громадський бюджет міста Черкаси 2015-2019
роки». І вже наступного року

діти мікрорайону отримали
можливість тренуватися в гарних умовах. Так крок за кроком
приходив результат. Ми змогли!. Ми зробили і зробимо ще
більше! Я в цьому впевнений.
Бо отримані результати не
можуть не тішити! Цього року
продовжиться капітальний ремонт будівлі школи №13, яку я
курую від ПАТ «АЗОТ», та ремонт двох дитячих дошкільних
закладів: №60 – «Ялинка – Веселинка» і №62 «Казка».
ці?

– Вам часто дякують вибор-

– Депутатів будуть завжди
поважати і дякувати якщо відчуватимуть нашу допомогу,
активність, підтримку, безвідмовність, розуміння. А ми в
свою чергу, залучати активістів та волонтерів до співпраці
з нами, щоб вони пропонували свою допомогу та підтримку у вирішенні того чи іншого
питання, були ініціативними
та небайдужими. Я гордий від
того, що маю велику довіру у
громади і маю підтримку таких
активістів і волонтерів. До того
ж, ми дбаємо про людей не
тільки під час виборчої кампанії, а робимо це систематично,
впродовж десятиліть. Чи вдячні нам люди? Наведу приклад.
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Буквально кілька тижнів тому
ПАТ «АЗОТ» встановив ігровий комплекс та 2 спортивних
тренажери у дворах будинків
за адресами Шевченка, 470,472
та 474, що на площі 700-річчя.
Голова ОСББ Дмитро Хулап з
групою мешканців особисто
подякував Голові Правління
Віталію Склярову та всьому
колективу за добру і корисну
справу, яку ми спільно робимо
для міста. У 2015 році за сприяння фракції ВО «Черкащани»
було внесено у бюджет соціально-економічного розвитку
міста програму з поліпшення
роботи медичних закладів, в
якій передбачалося безкоштовне перебування одного дня
на стаціонарному лікуванні у
міських лікарнях, а також заміна усього м’якого інвентарю
– матраців, подушок, ковдр. У
міському бюджеті на 2016 рік
депутати передбачили понад
9 мільйонів гривень на поточне
утримання навчальних закладів – дрібні ремонти, миючі та
чистячі засоби. Фінансування
зробили із річного розрахунку
300 гривень на одного учня і
200 гривень на одного вихованця садочку. Ця програма
діє і дотепер. Люди відчувають
ці зміни і дякують.
Євдокія Мацокіна

Іван Сухарьков став призером
змагань з академічного веслування
Іван Сухарьков у складі черкаської команди (двічі
чемпіона світу) взяв участь в міжнародних змаганнях з
академічного веслування Masters Sprint Regatta 2019,
що проходили днями в місті Тракаї (Литва). Команда
виборола два золота та срібло, змагаючись зі спортсменами із 17 країн світу.
Вітаємо Івана Сухарькова та команду! Дякуємо за
гідне представлення Черкас на міжнародній спортивній арені!
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Максим Скорик:
РАЗОМ ЗМІНЮЄМО
НАШЕ МІСТО НА КРАЩЕ

Максим Скорик – у 2015 році вдруге був обраний депутатом міської ради по територіальному виборчому округу
№31, який охоплює частину мікрорайонів «Дніпровський» та «Криваліївський». З 9 квітня 2019 року – заступник міського голови Черкас.
З перших кроків депутатської
діяльності, яку Максим Скорик
розпочинав у 2014 році, потім у
2015 був обраний знову депутатом міськради на дочасних виборах, і до переходу на посаду заступника міського голови у квітні
цього року, постійно переймався
запитами містян, оскільки добре
знав їхні проблеми. Деякі із запитів лягли в основу Програми
соціально-економічного
розвитку міста, яку щорічно
затверджували депутати на сесії міської ради. Спільно зі своїми колегами намагався більшу
частину виділених бюджетних
коштів спрямувати на облаштування житлових кварталів.
Насамперед серед проектів,
затверджених
депутатським
корпусом, – проведення капітальних ремонтів внутрішньоквартальних проїздів, добудова
дитячих майданчиків за адресами вулиця Нарбутівська, 185
та Чехова, 82, ремонт підшефної загальноосвітньої школи
№22 тощо. Лише за минулий
рік депутатами від підприємства
було направлено понад 150 депутатських запитів та звернень
до органів самоврядування та
керівників комунальних підприємств з вказаними проблемами,
які найбільше турбували мешканців мікрорайонів.

– Наведу кілька прикладів.
Оскільки найбільше запитів
було щодо будівництва та реконструкції мереж освітлення,
то ми посприяли, щоб до програми ПСЕР увійшло виконання цих робіт за адресами:
вулиця Гетьмана Сагайдачного біля будинків 173/1, 173/2,
175, 175/1, 175/2. У дворі біля
будинків 185, 187 по вулиці
Нарбутівська та Юрія Ільєнка,
будинок 81, від будинку по вулиці Чехова, 110 до будинку по
вулиці Гетьмана Сагайдачного,
173/2 та по вулиці Гетьма Сагайдачного від вулиці Чорновола до вулиці Симиренківська
уже проведено реконструкцію
мереж освітлення. Виконано

допомогу, ми отримали й підтримку від депутатів міської
ради. Максиму Скорику та
його колегам вдається залучити ще й бюджетні кошти. Торік ми навіть не сподівалися
отримати на розвиток школи
близько одного мільйона гривень, – розповідає директор
ЗОШ №22 Руслан Ткалич.
– Зокрема, було облаштовано пандус для учнів з особливими потребами, капітально
відремонтовано три санвузли,
замінено вікна в спортивній
залі. Восени нам додатково виділили 256 тисяч гривень для
будівництво мереж освітлен- заміни ще 26 вікон.
ня також біля будинку 209 по
вулиці Чехова, – розповідає
Максим Скорик.
Для забезпечення життя
новонароджених центру КП
«Матері та дитини Черкаської
міської ради» за сприяння депутатів була придбана життєво необхідна апаратура для
відділення неонатального догляду новонароджених (база
№1), а також придбано апаратуру для відділення реанімації
та інтенсивної терапії новонароджених (база №2). У цьому
ж закладі частково проведено
капітальний ремонт приміщень. За сприяння депутатів
були виділені кошти із міськоУ 2018 році у школі заміго бюджету на ремонт освітньої
школи №22. Це дало змогу ви- нили 324 квадратних метрів вірішити надзвичайно важливу кон. Загалом ці роботи виконані
проблему, пов’язану з неспри- уже на 95 відсотків. На сьогодні
ятливим для навчального про- також капітально відремонтоцесу температурним режимом вано два санвузли, замінено
у класах, адже на зміну старим 4 дверей на металопластикові.
вікна ми встановили нові ме- На стадії завершення ремонт
талопластикові. Починаючи із спортивної зали. І це далеко
2016 року, їх уже замінено 95 неповний перелік усього того,
що було зроблено за сприяння
відсотків.
– Такої всесторонньої під- депутатів від ПАТ «АЗОТ» разом
тримки школа давно не мала. із депутатською фракцією ВО
Крім того, що ми увійшли у «Черкащани» у міській раді.
число десяти загальноосвітніх
Євдокія Мацокіна,
шкіл, з якими ПАТ «АЗОТ»
фото з архіву
уклав шефську угоду і надає
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Григорій Кузьменко:
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ВИЗНАЧАЄ РЕЗУЛЬТАТ

Для депутата Черкаської міської ради Григорія Кузьменка не виникало особливих труднощів під час виконання запитів містян, адже усе своє життя трудився на виробництві, де чітко визначалися завдання і пропонувалися шляхи їх
вирішення.

Безперервне виробництво
завжди вимагає оперативного
втручання і усунення вузьких
місць, а це вдається тоді, коли
ти «варишся» у цьому процесі,
знаєш, що необхідно для забезпечення роботи масштабного
підприємства і тієї невеликої
але важливої ділянки роботи, за
яку несеш повну відповідальність. У Григорія Кузьменка є
великий виробничий досвід у вирішенні питань господарської та
соціально-комунальної сфери,
оскільки саме цими питаннями
займався, будучи начальником
адміністративно-господарського відділу ПАТ «АЗОТ». Його
знання і уміння працювати так,
щоб неминуче був досягнутий
результат, пригодилися і тоді,
коли люди обрали депутатом
міської ради, а також тоді, коли
став заступником директора
КП «Черкасиводоканал».
– Для мене робота в міській
раді розпочалася із вивчення
проблем, які треба було вирішувати на нашому виборчому
окрузі №26. Вони не вирізнялися з-поміж загалу міських.
Тому, перш за все, налагодив зв’язки із громадськістю.
Комунікація з людьми – це
основний механізм, який дає
можливість вчасно реагувати і
вирішувати питання, з якими

до тебе звертаються виборці,
– розповідає Григорій Кузьменко. – Наведу приклад. По вулиці Новопречистенська між
вулицями Надпільна (Ільїна)
та Благовісною багато років не
було тротуару. Чи то не знали
про проблему, чи то затягували з її вирішенням?.. За моїм
сприянням зараз там прекрасний зручний тротуар, викладений плиткою.
Проблема була і про неї знали, але, щоб вирішити – не вистачило елементарної відповідальності, стверджують ті, хто
мешкають у цьому районі.
– Справа в тому, що коли
наш будинок здавався в експлуатацію, а це було 29 років

тому, тротуар не облаштували
взагалі. Люди поступово втрамбували стежку й так ходили.
Коли моква, доводилося або
місити грязюку, або виходити
на дорогу, ризикуючи втрапити під автомобіль чи бути ним
облитим з ніг до голови, – розповідає старший цього будинку
Віктор Худенко. – Депутати попередніх скликань тільки обіцяли, але нічого не робили.
Мешканці будинку за адресою Благовісна, 310 в одному
з під’їздів встановили дошку з
портретом Григорія Кузьменка і
надписом:. «Наш депутат тримає слово!» Таким незвичним
способом люди вирішили подякувати депутатові за те, що
виконав передвиборчу обіцянку і біля їхнього будинку
з’явився, нарешті, тротуар,
якого чекали майже 30 років.
Перелік добрих справ продовжують: встановлення дитячих
майданчиків та декоративних
парканчиків в освітніх закладах. У ЗОШ №12 здійснено
капітальний ремонт 3-х сходових клітин, ремонт музею,
облаштування
зовнішнього
освітлення території школи,
придбано обладнання: ноутбук
та хімічні реактиви; відремонтовано огорожі тощо. Завдяки
депутату, прибудинкова тери-

торія вулиці Пастерівська, 11
оновилася, зроблено сучасне
освітлення 0,25 км – вулиця
Пастерівська – Гуржіївська.

– Відповідальність і оперативність у роботі – чинники,
без яких керівник будь-якої
ланки, беручись за реалізацію
як малих, так і масштабних
програм, не доб’ється успішних результатів, – стверджує
Григорій Кузьменко. – Пригадую велику реконструкцію нашого Палацу культури «Дружба
народів». І хоча пройшло вже
чимало часу, я й до сьогодні
відчуваю ритм роботи і ту відповідальність, яку ніс на собі.
Тоді мій робочий день тривав
із шостої години ранку до 22-23
години вечора. Працювали без
відпусток і вихідних – зате тепер черкасцям є де відпочити,
куди повести гуляти дітей. Зараз наш Палац є окрасою міста. Тобто, ми на прикладі лише
однієї солідної реконструкції
показали, що можемо разом
досягти значних перетворень у
місті, зробити його ще красивішим. Цей шлях ми і далі торуємо, будучи тепер уже депутатами міської ради. Тож коли є
відповідальність – є і результат.
Наталія Бакалова

Ми готові прославляти не
лише рідне місто, а й Україну
Серед п’яти депутатів Черкаської міської ради від ПАТ «АЗОТ», які входять до депутатської фракції
ВО «Черкащани», Ігор Кривошеєв, який понад 30 років працює на «Азоті», відповідає за електропостачання – головну артерію забезпечення електроживленням усього складного виробництва, кінцевою продукцією якого є азотні мінеральні добрива.
Тож Ігор Кривошеєв не випадково
перейнявся проблемами освітлення у
мікрорайонах міста. За його ініціативи
до Програми соціально-економічного
розвитку Черкас на 2016 рік було внесено цілий ряд робіт, пов’язаних із реконструкцією і відновленням існуючих
мереж зовнішнього освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій. Він посприяв, залучивши бюджетні кошти, проведенню капітальних
ремонтів внутрішньобудинкових мереж
електропостачання житлових будинків
75, 95, 101 по вул. Волкова, будинків
4, 21 по вул. Різдвяна. Замінено лампи
денного освітлення на енергозберігаючі
світильники на вулиці С.Амброса (від
вул. Ю.Іллєнка до вул. Новопречистен-

ської), вулиці Різдвяна (від вул. Шевченка до вул. Толстого), вулиці Волкова (від
вул. Різдвяна до вул. Новопречистенської). Відновлено асфальтне покриття
на вулиці Толстого (від вул.Різдвяної до
вул. Ю.Іллєнка). У цьому ж мікрорайоні
відремонтували систему зливної каналізації (вул.Толстого 15, 17, 20). Виконано
капітальний ремонт вулиці Нижня Горова від вулиці Чорновола до ЗОШ №21,
а також міждворову частину дороги між
будинками №№95-101. На перехресті
вулиць Шевченка і Ільєнка за сприяння
Ігоря Кривошеєва встановлено світлофор. Не кажучи про роботу в підшефній
ЗОШ №21, дитячому садочку №43, де
також здійснено ремонти.
Ніна Гошуренко

За щоденними справами Ігор Кривошеєв не забуває і про інтелектуальний розвиток дітей і кілька років поспіль опікується гімназією №9. Саме за сприяння Ігоря Кривошеєва команда Kiborgs.ua
Черкаської гімназії №9 ім. О.М. Луценка взяла участь у Відкритому Європейському чемпіонаті FIRST LEGO Leagua, який
проходив у Данії у травні 2017 року. У цьому ж році юні винахідники ставали чемпіонами Регіонального турніру та чемпіонами
Всеукраїнського рівня, продемонструвавши високі результати у
«грі роботів». Тренер команди А.Стецюк разом із адміністрацією
гімназії подякували Ігорю Кривошеєву за підтримку учнівського
середовища та за сприяння у виділені коштів із місцевого бюджету
для поїздки на Європейський чемпіонат. А днями надійшла знову гарна новина – черкаські гімназисти вибороли друге місце на
Міжнародному чемпіонаті з робототехніки, який проходив у Лівані. Всього за перемогу змагалися 72 команди з 31 країни світу.
Черкаська команда виборола кубок у номінації «Шляхетний професіоналізм». Вітаємо і бажаємо ще багато перемог!!!
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