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 ●Рубрика: На часі – консолідація всіх сил 

23 березня, на першому за-
сіданні міського штабу 

з протидії коронавірусу до при-
сутніх у телефонному режимі 
звернувся голова наглядової 
ради ТОВ «Склянний Альянс» 
Олег Кришин. Він попросив 
включити його у склад штабу і за-
пропонував фінансову підтримку 
місту у вирішенні багатьох на-
гальних питань. «Ситуація екс-
траординарна для всіх. Сьогодні 
ми повинні відкинути всі амбіції, 
піар, тощо. Кожний має зробити 

все, щоб місто функціонувало, 
було управління, працювала охо-
рона, комунальні служби, щоб 
медицина була забезпечена необ-
хідним, щоб населення, особливо 
його вразливі категорії, не за-
лишилось без нашої допомоги, 
уваги і підтримки. Тому давайте 
разом визначимось з пріоритет-
ними завданнями і будемо пра-
цювати разом над їх виконан-
ням», –  сказав Олег Кришин.

Вже станом на 29 березня ним 
придбано для міста 260 захисних 
костюмів, 500 масок другого сту-
пеню захисту, 8 маніпуляційних 
пересувних столиків, 2 безкон-
тактних вимірювача температу-
ри, 75 бактеріцидних фільтрів 
для апаратів штучної вентиляції 
легень (ШВЛ).

До того ж, ТОВ «Склян-
ний Альянс» (директор 
Федір Ткачман) виділило 
транспорт для система-
тичного безкоштовного 
перевезення працівників 
підприємства, задіяних 
у безперервному виробни-
цтві, а також працівників 
поліції та ДСНС, які прожи-
вають у навколишніх насе-
лених пунктах.

Олександр Проко-
пенко, директор філії 
«ВГМК» АТ «ОГХК», зокре-
ма, зазначає: «Жоден з нас 
не застрахований від зара-
ження коронавірусом, і ми 
з відповідальністю стави-
мося до вирішення цілого 
ряду завдань заради без-
пеки наших працівників 
і жителів нашого міста. 
Для виконання щоденних 
профілактичних заходів 
ми виділяємо місту на без-
коштовній основі гіпохло-
рит натрію для дезінфекції 
вулиць, об’єктів житлового 
фонду, громадських установ і ор-
ганізацій, транспорту. Звичайно 
ж, необхідні заходи здійснюємо 
і на власному підприємстві. Крім 
того, ми виділили транспорт 
для безкоштовних спецпереве-
зень. Два автобусні рейси, о 7.30 
і 15.00 год. щодня, працюють для 
доставки медиків, співробітників 
поліцейського відділення та ря-
тувальників на роботу і з робо-
ти».

Олександр Лазніков, депу-
тат Дніпропетровської облас-
ної ради, допоміг Вільногірській 
міській центральній лікарні. Для 
відділення анестезіології та ін-
тенсивної терапії ним закуплено 
хірургічні електровідсмоктувачі, 
проточні електричні крани, дво-
камерний холодильник.

Лариса Івашкова, начальник 
відділу інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю

ПРОМИСЛОВЦІ ІДУТЬ НА ДОПОМОГУ МІСТУ!ПРОМИСЛОВЦІ ІДУТЬ НА ДОПОМОГУ МІСТУ!

Шановні вільногірці!Шановні вільногірці!

Щодня число випадків захворювання на коронавірус у світі зростає. В 
Україні оголошено надзвичайну ситуацію, введено більш суворі каран-
тинні заходи для населення та посилений режим роботи органів влади, 
медиків, комунальних служб, поліції, рятувальників.

Станом на ранок 30 березня у Вільногірську ситуація стабільна і ке-
рована. За офіційними даними, на самоізоляції знаходиться 33 людини, 
які повернулися додому з-за кордону. Прохання до членів нашої громади: 
мінімізуйте контакти, залишайтеся вдома, впливайте на родичів, знайо-
мих, колег, які повернулися з-за кордону без підписання інформованих 
згод. Нехай посидять вдома! Режим самоізоляції –  найважливіше, що на 
цей момент можна зробити в інтересах життя та здоров’я всього міста.

Випадків захворювання на коронавірус у Вільногірську поки не заре-
єстровано. Але якщо й доведеться зустрітися з невидимим ворогом, ми 
повинні бути максимально готовими вступити з ним у боротьбу, нада-
ти належну допомогу хворим. Алгоритм виконання відповідних дій ме-

дичними працівниками на всіх рівнях розписаний Міністерством охорони здоров’я і Національною службою 
здоров’я України, узгоджений з міською владою. Саме на наших медиків покладено велику відповідальність 
і значне навантаження у випадку масових захворювань. Тому я бажаю їм стійкості, витримки і впевненості у 
власних силах та професіоналізмі.

Органи місцевого самоврядування, наші провідні підприємства, рятувальні, правоохоронні, комунальні 
служби, волонтери роблять все необхідне, щоб забезпечити медикам первинної і вторинної ланок системи 
охорони здоров’я належні умови для роботи у цій небезпечній ситуації, консолідують всі сили на проведення 
профілактичних та попереджувальних заходів для населення. У цьому напрямку всі ми разом працюємо у 
посиленому режимі. І я вдячний всім, хто відгукнувся на наш заклик, хто запропонував свою допомогу і долу-
чився до спільної справи.

У місті працює комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, штаб з протидії 
коронавірусу, штаб волонтерів. Всі рішення приймаються колегіально і виважено.

Від населення прошу дотримуватися всіх рекомендацій МОЗ і слідкувати за офіційною інформацією цен-
тральної, обласної і міської влади.

Оптимізму всім і міцного здоров’я!
Міський голова Володимир Василенко

ТОП-5 рекомендацій 
для населення:

– дотримуйтесь умов ка-
рантину;

– сприяйте самоізоляції мі-
грантів;

– дотримуйтесь рекомен-
дованих правил гігієни;

– є підозрілі симптоми – 
звертайтесь до лікарів;

– не залишайтеся байдужи-
ми до самотніх людей.

Переможемо загрозу разом!
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Міський голова Володимир 
Василенко особисто інспек-

тував приміщення інфекційного 
та інших відділень Центральної 
міської лікарні, щоб визначити 
всі потреби медустанови на випа-
док масових захворювань. Рішен-
ня про передачу резервів лікарні 
було прийняте на засіданні Віль-
ногірської міської комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки 
і надзвичайних ситуацій 25 бе-
резня поточного року з метою за-
побігання поширенню гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, та забезпечення санітар-
но-епідеміологічного благопо-
луччя населення нашого міста.

Згідно з цим рішенням для 
комплектування інфекційного 
відділення вже 26 березня керів-
ництво дочірнього підприємства 

«Жилсервіс» КП «Управляюча 
компанія «Жилкомсервіс» Віль-
ногірської міської ради здійсни-
ло передачу КП «Вільногірська 
центральна міська лікарня”ДОР» 
основних засобів та інших не-
оборотних активів. Лікарні пере-
дано: 2 холодильника, 4 кухонні 
тумби, посуд, 32 комплекти по-
стільної білизни, 32 ковдри, 32 
простирадла, 32 подушки, руш-
ники, різноманітний посуд.

Допомогу щодо перевезення 
та розвантаження вказаного на-
дали представники УАКБ і ЖКГ 
Вільногірської міської ради, 
ФОП Перехрест С. В., ФОП Новіко-
ва О. О., працівники лікарні.

Ситуація продовжує об’єднува-
ти небайдужих! Дякуємо їм.

Ольга Лащухіна, 
член виконавчого комітету

Останніми роками волонтер-
ський рух в Україні набрав вели-
ких масштабів і став суттєвою 
підмогою державі у вирішенні 
багатьох життєво важливих пи-
тань, підтримкою для різних 
верств населення.

Не залишаються осторонь і 
волонтери–вільногірці. Акти-
вісти проявляють готовність 
протидіяти поширенню коро-
навірусу у різний спосіб: шиють 
захисні маски для малозабезпе-
чених і самотніх; дезінфікують 
під’їзди та ліфти; допомагають 
медичним закладам в організа-
ції та облаштуванні приміщень 
на випадок масового зараження 
населення: ремонтують елек-
трику та сантехнику, збирають 
меблі; розносять за адресами 
продуктові набори, ліки, воду; 
розклеюють інформаційні лис-
тівки.

Щодня до спільної справи до-
лучаються нові й нові люди зі 
своїми пропозиціями, умінням, 
а головне –  бажанням робити 
добрі справи. Об’єднались гро-
мадські організації, депутати 
міської ради, фізичні особи-під-
приємці, просто небайдужі до 
долі міста і його жителів люди. 
Найактивніші серед волонтерів: 
представники «Національного 
корпусу» Тетяна та Віктор Звя-
гінцеви, громадської організації 
«Об’єднання ветеранів АТО Віль-
ногірська» на чолі з Олегом Тро-
фіменком, ФОП Перехрест С. В., 
ФОП Новікова О. О., депутат 
Олександр Зубаровський та ба-
гато інших.

Вдячність вам, шановні волон-
тери, за розуміння ситуації та ак-
тивну громадянську позицію!

Марія Власенко, керуючий 
справами виконавчого комітету

Співробітники міського відді-
лу ГУ ДСНС у Дніпропетров-

ській області проводять щоденну 
інформаційно-роз’яснювальну 
роботу з населенням міста щодо 
запобігання поширенню ко-
ронавірусу на території міста 

та правил дотримання каранти-
ну.

Рятувальники здійснюють та-
кож комплексні заходи з дезін-
фекції вулиць, доріг, автобусних 
зупинок, місць можливого скуп-
чення громадян.

ВСІ РЕЗЕРВИ ВІДДАТИ ВСІ РЕЗЕРВИ ВІДДАТИ 
НА ЗАГАЛЬНУ СПРАВУНА ЗАГАЛЬНУ СПРАВУ

РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА 
ЗАВЖДИ НА ВАРТІ ЗАВЖДИ НА ВАРТІ 
НАШОЇ БЕЗПЕКИНАШОЇ БЕЗПЕКИ

СПІВПРАЦЯ МІСЬКОЇ ВЛАДИ СПІВПРАЦЯ МІСЬКОЇ ВЛАДИ 
ТА ВОЛОНТЕРІВТА ВОЛОНТЕРІВ
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На 80 черговій сесії Вільногір-
ської міської ради, що відбулась 
20 березня, депутати прийня-
ли ряд важливих рішень для 
громади міста. Серед багатьох 
інших опрацьовано питання 
про вжиття заходів щодо за-
побігання поширенню на тери-
торії нашого міста коронаві-
русу COVID‑19.

Внесено зміни до міської ці-
льової програми «Здоров’я насе-
лення м. Вільногірськ на 2020–
2024 роки» та програми захисту 
населення і територій від надзви-
чайних ситуацій техногенного та 
природного характеру, створен-
ня і використання матеріальних 
резервів для запобігання, лікві-
дації надзвичайних ситуацій, їх 
наслідків, оперативного реагу-
вання на них та забезпечення по-
жежної безпеки у м. Вільногірськ 
на 2017–2021 роки. Внесено змі-
ни до рішення Вільногірської 
міської ради від 19 грудня 2019 
року № 1756–76/VII «Про місь-
кий бюджет м. Вільногірськ на 
2020 рік».

200 тисяч гривень виділено 
КП «Вільногірська ЦМЛ» ДОР». 
Як повідомила директор ЦМЛ На-
талія Шкуровська, ці кошти пе-
редбачені для придбання медич-
них захисних костюмів, окулярів, 
рукавичок, щитків, медхалатів, 
дезінфікуючих засобів, антисеп-
тиків, рідкого мила, медикамен-
тів. Представники лікарні зазда-
легідь зарезервували необхідне, 
завдяки чому деякі речі зі списку 
лікарнею вже отримано.

200 тисяч гривень виділено 
КП «Вільногірський міський 
центр ПМСД». Заступник голов-
ного лікаря Олена Ручка пові-

домила про закупівлю захисних 
комбінезонів, окулярів, медич-
них масок, антисептиків, інших 
елементів захисту, а також про 
замовлення 2 антибактеріальних 
опромінювачів. Чекати на захисні 
костюми доведеться не менше 2 
тижнів, а от бахіли, натальковані 
рукавички, респіратори та дезін-
фікуючі засоби медзаклад планує 
отримати найближчими днями.

40 тисяч гривень виділе-
но Вільногірському міському 
відділенню поліції Жовтовод-

ського відділу поліції ГУНП у 
Дніпропетровській області. 
За словами заступника началь-
ника відділення, майора поліції 
Владислава Фурмана, ці кошти 
спрямовуються на придбання 
захисних костюмів, масок, інших 
засобів індивідуального захисту.

10 тисяч гривень з місько-
го бюджету виділено Вільно-
гірському міському відділу ГУ 
ДСНС у Дніпропетровській об-
ласті. За інформацією начальни-
ка відділу, підполковника служ-

би цивільного захисту Едуарда 
Дона, ці кошти спрямовано на 
придбання 10 комплектів захис-
ного одягу для співробітників, 
паливо-мастильних матеріалів 
для проведення роз’яснюваль-
но-попереджувальної роботи 
серед населення щодо загрози 
коронавірусу та для виїздів на 
ліквідацію пожеж в екосистемах.

Лариса Івашкова, начальник 
відділу інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю

Проблема зі станом кана-
лізаційних мереж міста є чи 
не найболючішою для місь-
кого житлово-комунально-
го господарства, для всієї 
громади. Давно зношені і 
забиті труби, застаріла тех-
ніка –  все це потребує сут-
тєвого оновлення, ремонту 
і реконструкції.

Тому придбання і введен-
ня в експлуатацію насосного 
гідроочисного обладнання 
високого тиску стало дійсно 
важливою подією і підмо-
гою для комунального під-
приємства «Жилсервіс».

Олександр Лукінов, ди-
ректор КП «Жилсервіс» 
Вільногірської міської 
ради, говорить: «У 2019 
році відповідно до рішення 
Вільногірської міської ради 
за підтримки міського го-
лови було прийнято рішен-
ня про виділення коштів 
на придбання установки 
для обслуговування кана-

лізаційних мереж міста. 
Вартість обладнання ста-
новить трохи менше 2 млн 
грн. Це установка високого 
тиску для гідродинамічної 
очистки каналізаційних 
систем. Вона дозволяє нам 
покращити ситуацію з ка-
налізаційними мережами, 
особливо їх обслуговуван-
ня, реанімування старих 
мереж, які вже зношені та 
забиті, а також повністю 
покращити системи каналі-
зації у нашому місті».

Такий підхід до вирішення 
питання, звичайно ж, не зні-
має з черги денної проблему 
з каналізацією в цілому, але 
дозволяє уникнути аварій-
них ситуацій і відновити ро-
боту найбільш пошкодже-
них ділянок колектора.

Лариса Івашкова, началь-
ник відділу інформаційної 

діяльності та комунікацій 
з громадськістю

БЮДЖЕТНІ КОШТИ, СПРЯМОВАНІ БЮДЖЕТНІ КОШТИ, СПРЯМОВАНІ 
НА ПРОТИДІЮ КОРОНАВІРУСУНА ПРОТИДІЮ КОРОНАВІРУСУ

НОВА ТЕХНІКА ДЛЯ КОМУНАЛЬНИКІВ В ДІЇНОВА ТЕХНІКА ДЛЯ КОМУНАЛЬНИКІВ В ДІЇ



4 Інформаційний вісник виконавчого комітету Вільногірської міської ради

Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської обл. Відповідальний за випуск Івашкова Л.О.
Зверстано та віддруковано: ТОВ «Прес Корпорейшн Лімітед» м.Вінниця, вул. A.Чехова 12а. Тел.: (0432)55-63-97. Наклад - 3 000. Зам.: 2013606

 ●Рубрика: До уваги громадян

ШАНОВНІ ВІЛЬНОГІРЦІ!
При виконавчому комітеті Вільногірської міської ради діє во-

лонтерський центр для доставки самотнім громадянам похилого 
віку (від 60 років) продуктів харчування, ліків та води. Ця послуга 
здійснюється безкоштовно.

Просимо обрати в житлових будинках (під’їздах) відповідаль-
них осіб для надання до виконавчого комітету Вільногірської 
міської ради заявок щодо забезпечення вищевказаних громадян 
продуктами харчування та ліками. Звертатися за телефонам: 
0800300172, 0992759491 з 8–00 до 16.00 год.

При зверненні необхідно зазначити: адресу проживання особи, 
мобільний телефон, перелік необхідних продуктів харчування та 
медикаментів.

Волонтери будуть здійснювати закупівлю продуктів та ліків і 
доставляти громадянам за місцем їх проживання.

Розрахунок здійснюватиметься відповідно до чеку, тому 
гроші наперед давати не потрібно.

А також волонтери будуть готові безкоштовно забезпечити 
громадян похилого віку медичними масками та питною водою з 
бюветів.

Вільногірці! Якщо у вас є інформація про осіб похилого віку, які 
залишилися без підтримки рідних, які не мають фізичної можли-
вості придбати продукти харчування, ліки або воду, повідомляй-
те про це виконавчі органи влади.

ГРОМАДЯНИ ПОХИЛОГО ВІКУ!
ЗАЛИШАЙТЕСЯ ВДОМА ЗАДЛЯ БЕЗПЕКИ ВАШОГО 

ЖИТТЯ!

Марія Власенко, керуючий справами виконавчого комітету

 ●Рубрика: Слово ‑ медикам

Адміністрація комунального під-
приємства «Вільногірська ЦМЛ» 

Дніпропетровської обласної ради 
затвердила маршрутизацію хворих 
з підозрою на коронавірус. За інфор-
мацією в. о. директора підприємства 
Наталії Шкуровської, цей документ 
був розроблений з урахуванням ви-
мог наказу Департаменту охорони 
здоров`я Дніпропетровської ОДА 
№ 282/0/197–20 від 04.03.2020р. 
«Про організацію надання медичної 
допомоги хворим на коронавірус-
ну хворобу 2019 (COVID-19)» та для 
надання медичної допомоги хворим 
з підозрою на цю хворобу.

У разі самозвернення хворого 
або доставки хворого (неважкий 
стан) силами служби швидкої допо-
моги до приймального відділення 
за адресою вул. ім. Ю. М. Устенка, 72, 
головний корпус:

– хворий скеровується до інфек-
ційного відділення для дорослих 
та ізолюється в спеціально виділе-
ному боксі (хвора дитина оглядаєть-
ся на базі педіатричного відділення 
у санітарному пропускнику за адре-
сою: вул. ім. Ю. М. Устенка,19);

– огляд хворого проводиться лі-
карем відділення або черговим лі-
карем, у разі важкого стану хворого 
до огляду залучається черговий лі-
кар-анестезіолог.

Подальшу тактику ведення хво-
рого визначає лікар, який його ог-
лянув. У залежності від результатів 
огляду вона може бути наступною:

– хворому рекомендується амбу-
латорне лікування під спостережен-
ням сімейного лікаря (телефоном 
передається відповідна інформація 
до ЦПМСД);

– госпіталізація дорослого хво-
рого до інфекційного боксованого 
відділення або педіатричного відді-

лення (дитина) Вільногірської ЦМЛ 
(у разі середньо-важкого перебігу 
ГРВІ без підозри на коронавірусну 
етиологію);

– відправка хворого відповід-
но до затвердженого по Дніпропе-
тровській області маршруту (у разі 
підозри на коронавірусну інфекцію), 
яка буде здійснена силами та засо-
бами бригади «швидкої допомоги» 
за викликом лікаря до наступних 
лікарень:

• 1) КНП «Міська клінічна лікарня 
№ 21 ім. проф. Є. Г. Попкової» ДМР: 
госпіталізація хворих дітей та до-
рослих, вагітних незалежно від тер-
міну вагітності без пологової діяль-
ності підозрілих на коронавірусну 
хворобу 2019;

• 2) КП «Дніпропетровська облас-
на клінічна лікарня ім. І. І. Мечни-
кова» ДОР»: госпіталізація вагітних 
з пологовою діяльністю, незалежно 
від терміну вагітності, підозрілих 
на коронавірусну хворобу 2019.

Наталія Шкуровська надала кон-
тактні номери телефонів:

службовий телефон приймаль-
ного відділення Вільногірської ЦМЛ 
для довідок –  0675668051,

телефон педіатричного відділен-
ня –  098714219,

інфекційного відділення –  
0966498214.

Євгенія Башей, головний 
спеціаліст загально‑

організаційного відділу

 ●Рубрика: У свята – разом!

Днями Володимир Яцина від-
значив 70-річний ювілей. 55 ро-
ків його життя пов`язано зі спор-
том, а тридцять з них –  очолює 
тренерський колектив Комплек-
сної дитячо-юнацької школи у 
нашому місті. Ціла плеяда висо-
кокласних спортсменів-легко-
атлетів –  вихованців тренера не 
просто прославили наше місто, 
а й зробили особистий вагомий 
внесок у розвиток українського 
спорту.

З такою визначною датою юві-
ляра привітали міський голова 
Володимир Василенко та секре-
тар Вільногірської міської ради 
Володимир Смирнов. Від усієї 
громади вони побажали йому до-
вгих років плідної праці, талано-
витих спортсменів, невичерпно-
го натхнення і життєвої енергії.

Дмитро Родін, головний спеціаліст 
відділу інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю

ПРО МАШРУТИЗАЦІЮ ХВОРИХ З ПІДОЗРОЮ НА COVID‑19ПРО МАШРУТИЗАЦІЮ ХВОРИХ З ПІДОЗРОЮ НА COVID‑19

Шановні мешканці м. Вільногірськ!
Коронавіруси –  це велика 

родина респіраторних вірусів, 
які можуть спричиняти захво-
рювання різного ступеню тяж-
кості: від звичайної застуди 
до тяжкого гострого респіра-
торного синдрому.

Коронавірус продовжує по-
ширюватися в світі, охоплюва-
ти нові країни, нові території. 
Тому ВОЗ проголосила панде-
мію коронавірусу.

Якщо ви найближчим часом 
перебували за кордоном або 
спілкувалися з людьми, які зна-
ходились на території, де вияв-
лено випадки захворюваності 
на коронавірус COVID-19, і у вас 
з’явилися симптоми респіра-
торної інфекції та температура 
вище 37,5 градусів, переконли-
во рекомендуємо залишатися 
вдома, обмежити будь-які кон-
такти та звернутися до сімей-
ного лікаря, з яким підписано 
декларацію.

Ви можете зателефонувати 
своєму сімейному лікарю у м. 
Вільногірськ:

Ручка Олена Олексіївна: моб. 
тел. (096)644–08–12

Сіденко Олена Володимирів-
на: моб. тел. (067)904–27–01

Лазебник Людмила Віталіїв-
на: моб. тел. (067)335–04–07

Лазебник Анна Анатоліївна: 
моб. тел. (098)736–66–49

Кльонкін Юрій Іванович: 
моб. тел. (068)414–75–84

Кльонкіна Людмила Микола-
ївна: моб. тел. (068) 644–74–06

Трифанова Тетяна Миколаїв-
на: моб. тел. (066)111–46–17

Дрибас Володимир Михайло-
вич: моб. тел. (096)671–99–00

Головянко Вікторія Вікторів-
на: моб. тел. (097)707–24–66

Калина Ірина Дмитрівна: 
моб. тел. (096)588–21–28

Усенко Олена Владиславівна: 
моб. тел. (098)822–76–97

Фільова Олена Олександрів-
на: моб. тел. (098)492–03–04

Надаємо також телефони ре-
єстратур:

Реєстратура амбулаторії 
№ 1: моб. тел. (096)422–66–44

Реєстратура амбулаторії 
№ 2: моб. тел. (096)228–50–47

Телефони сімейних лікарів 
працюють у цілодобовому ре-
жимі.

Сергій Карпович, член виконав-
чого комітету 

Вільногірської міської ради


