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Справжнє — рідко на поверхні.
Справжнє проявляється під тиском.
Криза проявляє і розставляє на свої місця. 
Наносне і слабке — змелось штормом. 
Стійке і наповнене — залишилось і руха-
ється прокладеним маршрутом. Навіть 
коли через шалену динаміку реальності 
маршрут доводиться перепрокладати
декілька разів на добу чи на тиждень.
Навіть коли доводиться брати паузи,
щоб прийти до тями. 
Рік випробувань перетворився для нас
на рік відкриттів та рекордів. 

Вступне слово

Команда ЧІМ виявила неймовірну стійкість. 
Ключова четвірка — після короткого часу 
повернулась на свої місця і продовжує 
виконувати задачі. 
Спільнота наших благодійників не просто 
не похитнулася. Вона зросла вдвічі.
Ви — наша опора, наш фундамент. Дякуємо!
Простір ЧІМ ми не просто зберегли.
Ми розширились і за площею, і за кількі-
стю та якістю проєктів, які відбувались
та відбуваються у нас на Симоненка, 5.

Рекордна кількість реалізованих проєктів.
Рекордна кількість партнерів та волонтерів.
Радикально нові напрямки роботи (в першу
чергу, звичайно ж, пов’язані з війною).
Рекордна кількість залучених і витрачених 
коштів (звичайно ж, на оборону).
Радикально амбітні цілі на наступний рік.

Продовжуємо працювати над докорінним 
оновленням Черкас. Остаточно ствердились
у своєму баченні інструментів та плану дій для 
цієї трансформації. Попереду багато роботи і 
ми разом з вами всю її переробимо.
Ваш Черкаський інститут міста.

Голова організації,  
Іван Подолян.
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 Коворкінг: 

2022 у цифрах

120+

До вже існуючого навчального простору
додали ще один навчальний простір і пере-
говорку/штаб. Зробили косметичний ремонт, 
замінили стільці, додали столи і потужних 
ноутбуків для навчання на симуляторах.
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1 264 073
людини по Україні

Не рахували, скільки десятків людей
пройшли через нас за лютий-квітень. Два 
мікро-бізнеси скористалися на деякий час 
коворкінгом, щоб перезапустити свою роботу.
Двоє коворкерів — вимушені переселенці.

Кількість публічних подій,
прийнятих/проведених у просторі 
(тренінги, лекції, круглі столи,
зустрічі міських робочих груп, 
пресконференції):

Простір ЧІМ
на Симоненка, 5:

Великих досліджень
завершено та опубліковано: 

Згадки у ЗМІ
(переплюнути 2021 не вийшло,
бо палити диплом кандидата
наук щороку — не варіант): 

Охоплення матеріалами
ЧІМ в соцмережах:
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Проєкти 2022
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Закупівлі та волонтерські поставки для сил оборони

З 25-го лютого ми залучили і використали 
на потреби оборони близько 3 млн. грн. 
Спромоглися організувати дві імпортні 
партії спеціального обладнання зі Сло-
ваччини. Волонтерська команда заку-
півельників з перших днів знаходила
і доставляла за призначенням найнеоб-
хідніше. Бували й дуже екзотичні запити. 
Наприклад, ліцензійні ключі для активації 
Windows, геймерські ноутбуки та симулятори
для тренування пілотів БПЛА.

Як реконструювати двори радянських багатоповерхівок

Кращі практики з Німеччини, Львова, 
Одеси для голів черкаських ОСББ.
Маленький проєкт з минулого життя. 

Встигли провести 16 лютого.
Працюємо, щоб проєкт отримав
продовження в 2023.
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Вісник ЧІМ

Матеріалами вісника про кращі практики 
міського життя та управління охопили 
1,26 млн. людей по всій Україні.
Зверстали перший зразок друкованого 
Вісника. Збираємо кошти на запуск Вісника
у форматі щомісячної паперової газети. 

Стипендіальний проєкт Алли Скрипнік. 
Дав нам можливість реалізувати декілька
досліджень і провести низку заходів з і 
для ВПО та українськими переселенцями
закордоном. 

ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ: як українські біженці та внутрішньо переміщені 
особи можуть допомогти своїм громадам змінитися на краще

Le Monde

Три дні березня в команді з французькими 
військовими репортерами. Наша задача 
була — організувати зустрічі та інтерв’ю, 
дати гостям розуміння тилового міста в 
умовах війни. Від губернатора до волон-
терських груп, бізнесів та командування 
ТрО. Принаймні 3 публікації про Черкаси
потрапили на шпальти центрального 
французького видання.

Перша в історії Черкас просвітницька
газета про місто має стати нашим головним
інструментом розвитку світогляду та апетиту 
до якісного життя Черкаської громади.

Результати дають краще розуміння, як 
сприяти поверненню людей додому. Звіт 
розісланий в громади по усій Україні.



Школа пілотування дронів

Черкасидронбуд

Почалося все з нестандартного запиту 
на постачання комплектуючих для будів-
ництва літачка. Після того як все вийшло, 
завдяки команді місцевих інженерів,
будуємо ще два літачки на замовлення 
того ж підрозділу. Планується, що цей 
проєкт стане органічним доповненням 
школи пілотування.

Запустились на запит військових
в березні. В червні команда розкололась. 
Частина пішла окремою школою у вільне
і досить успішне плавання. Частина —
приєдналася до іншого всеукраїнського
проєкту. З жовтня запрацювала навчальна
програма з пілотування FPV дронів. Тепер 
вже не лише для військових. Ціль —
сформувати в Черкасах спільноту та рух,
які розвиватимуть дрон-інженерію і спорт.
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Перша спроба об’єднати навколо спільних 
військових задач 20+ швейних виробників 
Черкас. Формально, спроба завершилась 
невдачею, оскільки команда ЧІМ не змог-
ла стійко лідирувати на етапі запуску і 
стабілізації роботи кластера. 

Притулок для ВПО

У партнерстві з ГО «Наш Батальйон», ГО 
«Горизонт змін» та церквою «Нове життя» 
запустили та з квітня по листопад підтри-
мували діяльність притулку на 30+ осіб. 

Швейний кластер

Притулок прийняв дві великі родини
з прийомними дітьми, що евакуювалися
із Запорізької та Донецької областей.
Зараз родини знайшли собі постійне житло.

В сухому залишку — перші вдалі кейси 
спільнодії, мережа зв’язків в межах обширної
професійної спільноти. Оптимістично
сподіваємось на продовження і всіляко
її підтримаємо.

Евакуація бізнесів до Черкас

Один допис і коротке оголошення у ФБ 
перетворили ЧІМ на базу та «біржу» даних 
про приміщення для перевезення цехів, 
складів, офісів, пошук житла, транспорту, 
партнерств. Ми вже давно згорнули цей 
проєкт, а запити все ще надходять і ми 
продовжуємо їх опрацьовувати. 

Всього 40+ звернень. Переважно Київ-
ська, Харківська, Донецька, Запорізька
та Херсонська області.



ЄСВ найманих працівників:
ПДФО найманих працівників:
ЄП підрядників-ФОПів з оплачених їм сум: 
Військовий збір: 

ВСЬОГО сплачено податків та зборів: 

Кількість регулярних благодійників: 75

Рух коштів грудень 2021 — листопад 2022:

▶  Початкові залишки та резервний фонд: 102 115 грн

Доходи

Власні доходи (оренда простору
+ % за банківськими депозитами):

Регулярні внески благодійників: 

Перемоги в грантових конкурсах: 

Персональний фандрейзинг на 
військові та гуманітарні потреби 
(лютий-листопад): 

Витрати

Утримання простору: 

Винагорода команді: 

Витрати на військові проєкти 
(лютий-листопад): 

Витрати на гуманітарні проєкти:

Витрати за іншими
проєктами ЧІМ:

▶  Кінцеві залишки та резервний фонд: 109 447 грн

Сплачені податки:

17 248 грн
14 260 грн
10 048 грн
1 188 грн

42 744 грн

22 982 грн

745 643 грн

254 025 грн

2 807 817 грн

269 582 грн

337 370 грн

2 596 286 грн

489 705 грн

130 190 грн

ВСЬОГО витрат: 3 823 133 грн
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Фінанси

ВСЬОГО доходів: 3 830 467 грн



Free Walking Tours 
Cherkasy

«Sylvan Theater»

Business speaking club

SMRNK #8 SMRNK #9

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Віхи нашого шляху

Таймлайн з основними проєктами з 2015-го року:



Free Walking Tours 
Cherkasy

«Sylvan Theater»

Business speaking club

SMRNK #8 SMRNK #9

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Микола Король
Людмила Фіть
Влада Замрій
Олександр Василига
Альона Василига
Віталій Пітвало
Артем Яровий
Борис Ховряк
Віталій Дідук
Олена Дайбарська
Сергій Шуляка
Євген Шевченко
Дмитро Замрій
Дарина Карнович
Максим Михлик
Timothy J Phipps
Володимир Іванов
Сергій Ковальський
Олександр Горбань
Андрій Шепель
Дмитро Вахнік
Сергій Лесечко

Олександр Постол
Антон Гончаренко
Олександр Смірнов
Владислав Каск
Антон Чаукін
Олександр Коберник
Віктор Дубровін
Денис Андрущенко
Юлія Гурнак
Максим Полішкевич
Максим Пономаренко
Петро Веретільник
Ігор Пунтус
Ігор Жуков
Лариса Семиз
Діана Тяско
Леся Кропивницька
Олександр Третяков
Антон Філіпенко
Ярослав Фатенко
Марія Іжокіна
Світлана Кириченко

Володимир Козменко
Віктор Білецький
Яна Щербатюк
Jason Zan
Юрій Сас
Сергій Ключник
Сергій Проненко
Влад Дубровін
Віктор Дубровін
Анжеліка Дубровіна
Олександр Компанієць
Світлана Кириченко
Ярослав Фатенко
Ірина Малюкова
Анна Харламова

І ще багато людей, чиїх імен 
і прізвищ ми не встигали 
запам’ятовувати.

Команда

Ядро команди:

Єлизавета Буханець — 
менеджерка проєктів 
та соцмереж

Запрошені автори:

Маргарита Кичата — головна
майстриня візуальних матеріалів ЧІМ
Лідія Криштоп — дослідниця

Волонтери

Юлія Гурнак — дослідниця
Анна Шеремет — дослідниця

(навряд чи ми змогли згадати всіх. Напишіть нам, якщо вас несправедливо забули згадати):

Іван Подолян — 
голова організації

Алла Скрипнік —
менеджерка проєктів 
та освітнього простору

Світлана Іжокіна — 
консультантка
з обліку та фінансів
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Дуже особливі партнери у дуже особливому проєкті:

• ГО «Горизонт змін»
• ГО «Черкаська інформаційна агенція 

18000»
• ГО «Наш Батальйон»
• БФ «МХП — Громаді»
• ГО «Родина ЛГ»
• Черкаська агенція регіонального  

розвитку
• Патрульна поліція Черкаської області
• Управління Служби безпеки України  

в Черкаській області
• GIZ
• GeekHub
• Черкаська ОДА
• Виконавчий комітет Черкаської місь-

кої ради та особисто Андрій Поліщук
• КП «Муніципальний спортивний клуб 

«Дніпро» Черкаської міської ради» 
та особисто Юрій Гончаров

• Черкаське відділення АТ «Банк 
Альянс»

• Церква «Нове життя»    
та особисто Сергій Кравченко

Наші партнери:

☀  7017
☀  7015
☀  3177
☀  7046
☀  9930
☀  7177
☀  7104
☀  7343
☀  7322
☀  7233
☀  21 РС ДУК ПС

• УК «Нова якість» 
• Стоматологія «3D+»
• Компанія «TRIARE» 
• Магазин «FreeRide»     

та особисто Олексій Страшко
• Компанія «Edelweiss»    

та особисто Борис Ховряк
• Компанія «Манеж»     

та особисто Марина Дяченко
• Компанія «Blest»
• Віталій Пітвало
• Катерина Гончарова
• Сергій Іванов
• Олена Лютаревич-Марченко
• І ще один гівнюк, якого команда   

вирішила не згадувати, бо він попив 
нормально так нашої крові, але таки 
робив і продовжує робити важливу 
справу для наших захисників.



Прекрасні постійні благодійники:
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• Everlabs
і особисто Олег Пасько
• Сучасна сімейна стоматологія
і особисто Володимир Ахрамчук
• 3D+ Стоматологія
і особисто Олександр Краснокутський
• Ін-Агро
і особисто Роман Чемерис

♥ Богдан  Халяпін
♥ БФ «МХП — Громаді»
♥ Андрій Лук’яненко
♥ Юра Курат
♥ Timothy J Phipps
♥ Сергій Шмиголь
♥ Євгеній Чернєй
♥ Ніна Черевко
♥ Сергій Бондаренко
♥ Олександр Смірнов
♥ Єлизавета Балюра
♥ Денис Андрущенко
♥ Сергій Ключник
♥ Таня Кукла
♥ Сергій Проненко
♥ Мирослава Савісько
♥ Дарина Бузовська
♥ Марія Насєдкіна
♥ Андрій Береза
♥ Ілля Салтанов
♥ Олена Окунєва
♥ Віталій Пітвало
♥ Євгеній Мурований
♥ Сергій Ганницький
♥ Вадим Тущенко
♥ Олег Холоденко

Прекрасні благодійники окремих проєктів:

Наші благодійники:

♥ Сергій Бєсєдков
♥ Таня Кавальчук
♥ Ярослава Косенко
♥ Віталій Крайовий
♥ Любов Ропало
♥ Максим Кукуєв
♥ В’ячеслав Муха
♥ Геннадій Волошкевич
♥ Вадим Козлович
♥ Іра Комарова
♥ Аліна Прощаликіна
♥ Анна Бурба
♥ Лєна Прітченко
♥ Олександр Когут
♥ Дмитро Лугиня
♥ Людмила Яремчук
♥ Оксана Ус
♥ Ігор Меделян
♥ Ренат Сінгатуллін
♥ Лариса Мошенська
♥ Анастасія Воробйова
♥ Кортні Коупленд
♥ Максим Скорик
♥ Олексій Буханцов
♥ Іван Попович
♥ 17 щедрих таємничих благодійників

• Анна Лимаренко 
• Дмитро Подорошко
і всі глядачі стендап-проекту в Румі

і ще 322 прекрасні людини, які
закидували кошти на волонтерську карту.



▶  Ставайте волонтером-дослідником ЧІМ

▶  Підтримайте фінансово розвиток наших 
проєктів за посиланням:

Контакти і підтримка

Якщо ви хочете бути частиною спільноти 
Черкаського інституту міста:

Обговорити партнерство
ви завжди можете
з Іваном Подоляном:

+380974950707

iv.podolian@gmail.com

▶  Підписуйтеся на наші соцмережі
та допомагайте поширювати знання
про сучасне місто

www.cherkasyurban.institute

cherkasyurban.institute

cherkasyurban.institute

▶  Слідкуйте за нашими новинами
та беріть участь у проєктах
Черкаського інституту міста
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https://www.cherkasyurban.institute/
https://www.facebook.com/cherkasyurban.institute
https://www.instagram.com/cherkasyurban.institute/

