
У 2017 році до мене звер-
нулися мешканці будин-

ку №№ 30 і 34 на вулиці Кар-
пенка. Вони скаржилися на 
дощенту зруйноване асфаль-
тне покриття міжквартально-
го проїзду. «Навіть таксисти 
не хочуть під’їжджати безпо-
середньо до наших під’їздів», 
- написали люди.

Вивчивши ситуацію на міс-
ці, навіч переконалася у право-
ті мешканців і зрозуміла, чому 

їм увірвався терпець. Викорис-
товуючи свої депутатські по-
вноваження, почала стукати у 
всі двері, аби допомогти тер-
нополянам. Вдалося зробити 
це аж у минулому році – на ре-
конструкцію проїзду з місько-
го бюджету виділили більше 
мільйона гривень. З початком 
також не зволікали – усі робо-
ти виконали влітку. Відрадно й 
те, що пан Олег - бригадир фір-
ми «Фенікс», яка здійснювала 

ремонт, завжди охоче спілку-
вався з мешканцями будинків, 
враховував їх побажання. Біль-
ше того, від кожної з багатопо-
верхівок працювали «контр-
олери», які приймали роботу 
краще, ніж технагляд. Тож те-
пер міжквартальний проїзд ра-
дує око. А це – зручності для 
мешканців і, навіть, для кому-
нальних служб, які прибира-
ють територію та забирають 
побутові відходи.

Звіт депутата Тернопільської міської ради  
від Радикальної партії Олега Ляшка  

Оксани Яциковської ( виборчий округ №8) 
про діяльність у 2018 році

Інформаційний бюлетень

ПАМ’ЯТАТИ 
ПРО ЛЮДЕЙ!

У минулому році пріоритети моєї 
депутатської діяльності залишали-
ся незмінними.  «Пам’ятати про лю-
дей!» - ось моє кредо, з яким я йшла 
на вибори і яким керуюся сьогод-
ні.  Не знайдете жодної людини із 
46 будинків округу, які коли-небудь 
зверталися до мене і не були почуті. 
У когось простіші питання, у когось 
- складніші. Разом думаємо, шукаємо 
вихід.

А ще, як жінка, не можу залишати-
ся байдужою до чужого горя, завжди 
приймаю близько до серця пробле-
ми та негаразди своїх виборців, всі-

ляко намагаюся допомогти їм. Ми-
нулого року на особистому прийомі 
у мене побувало близько 250 вибор-
ців. Якщо людина знаходить дорогу 
до депутата, то депутат має все зро-
бити, щоб знайти можливість допо-
могти  цій людині. Можливо, для неї 
це - остання надія…

Найбільше люди звертаються з 
приводу питань благоустрою, про-
блем ЖКГ, приходять за матеріаль-
ною допомогою. Є і колективні звер-
нення. Наприклад, мешканці Друж-
би, 9, попросили посприяти у ремон-
ті покрівлі. Мені вдалося залучити 

майже мільйон гривень, щоб вико-
нати це прохання. Тепер будинок – як 
новенький.

Узагалі ж, на благоустрій та ре-
монтні роботи в одному з найста-
ріших мікрорайонів міста – «Друж-
бі» потрібні величезні кошти. За рік 
чи два реалізувати все фінансово не-
можливо.  Робимо це поетапно. 

 Не завжди можна пробити бюро-
кратичну стіну чи домогтися  пра-
вового вирішення болючої пробле-
ми . Такою є забудова у сквері Миру. 
Так, автомийки, проти якої виступа-
ли люди, там не буде. Натомість, як я 
не намагалася зупинити забудовни-
ків, сквер у прямому розумінні цього 
слова так і не залишили тернополя-
нам – зараз тут споруджують житло-

вий будинок. На жаль, такі сумні реа-
лії: добрі наміри людей зберегти кра-
су файного міста у багатьох випадках 
поступаються корисливим інтересам 
тих, у кого є гроші – великі гроші.

 Та все ж, зустрічаючись з вами, 
мені не соромно дивитися вам в очі. 
І надалі, скільки вистачить сили, 
здоров’я, вашої підтримки, працюва-
тиму  на благо своїх виборців, міста.

Ми живемо в непростий час. По-
треби людей значно вищі від можли-
востей, багато хто живе за межею бід-
ності. Я це знаю. Як і знаю інше: якщо 
я пишу, а ви читаєте ці рядки, то нам є 
за що дякувати Всевишньому!

Вірю, що час перемін настане! 
Усім бажаю здоров’я, кращого життя, 
впевненості у дні завтрашньому!

Віч-на-віч з виборцями
ПЕРЕГОРНУТО ЩЕ ОДНУ СТОРІНКУ ПРОЖИТОГО РОКУ. ЯКИМ ВІН 

БУВ ДЛЯ НАС? У КОЖНОГО - СВОЯ ВІДПОВІДЬ. ХТОСЬ ЩОСЬ 
ЗМІНЮВАВ У ЖИТТІ, ХТОСЬ ДОСЯГАВ УСПІХУ, ХТОСЬ ВТРАЧАВ…

Проїзд на Карпенка: 
замість вибоїн – новеньке покриття

Ринок працюватиме!
Ринок на дружбівському « п’ятачку» дуже популяр-

ний серед мешканців мікрорайону. Та й не тільки. Ска-
жімо, пані Дарія приїжджає сюди частенько на закупи, 
хоча живе в центрі. Вона каже, що тут завжди продук-
ти свіжі і дешевші. Петро Антонович-продавець ку-
рей із Зборівської птахофабрики - тут « свій серед сво-
їх». Він та й інші десятки підприємців минулого року 
зверталися до мене з проханням не закривати цей 
стихійний ринок. А Людмила Ясінська , яка проживає 
поруч, на вул. Дружби, ініціювала офіційні звернення. 

Клопотався про незакриття ринку і мій колега 
Іван Зінь.

Так що сьогодні зробила « великі закупи» саме тут. 
Скажу відразу – фрукти із Чортківського району – чу-
дові. Ковбасні вироби власного виробництва від ро-
дини Романюків – теж «попросилися» в мою сумку.

А ще – приємно вражена, що люди із задоволенням 
підходили до «радикпльної палатки», щоб прочитати 
слово Олега Ляшка.
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Слово про 
соратників
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ТА 

ДЕПУТАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ПРЕДСТАВНИКІВ ВІД 
РАДИКАЛЬНОЇ КОМАНДИ У 
ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ 
НЕ ЗАМИКАЄТЬСЯ ЛИШЕ НА 
СВОЇХ ВИБОРЧИХ ОКРУГАХ. ТОРІК 
НАШІ ДЕПУТАТИ ІНІЦІЮВАЛИ 
У МІСЬКІЙ РАДІ РОЗГЛЯД 
НАЙБІЛЬШ РЕЗОНАНСНИХ ДЛЯ 
ВСІЄЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ 
ПИТАНЬ. 

Зокрема, вони без вагань стали на бік 
активістів та небайдужих людей, котрі 
борються проти забудови парків і скве-
рів обласного центру. Пліч-о-пліч з тер-
нополянами нашим депутатам вдалося 
звести нанівець підтримане владою на-
магання перевізників встановити драко-
нівські тарифи за проїзд у громадському 
транспорті. 

У зоні особливої уваги депутатів-
радикалів постійно перебувають всі, 
значимі для містян події чи рішення 
міськради. Якщо ці документи спрямо-
вані на вдосконалення управлінсько-
господарського механізму чи покращен-
ня умов та побутових зручностей для 
мешканців, наші представники їх під-
тримують. В інших випадках вони займа-
ють чітку та конструктивну опозиційну 
до більшості у ТМР позицію, яка завжди 
базується на ґрунтовному вивченні гро-
мадської думки, настроїв та побажань со-
тень і тисяч жителів файного міста.

Окрім того, територіальна, районні та 
міські організації Радикальної партії Оле-
га Ляшка, депутати від РПЛ у місцевих са-
моврядних органах послідовно та рішуче 
виступають проти непродуманих реформ 
у всіх сферах суспільного життя, проти 
економічного геноциду чинної влади, в 
результаті якого українці не можуть звес-
ти кінці з кінцями, а Україна залишаєть-
ся найбіднішою країною Європи. Терно-
пільські радикали брали активну участь 
у тарифному майдані під стінами Кабмі-
ну, вимагаючи знизити ціни на енергоно-
сії та комунальні послуги. Ми всіляко під-
тримуємо ініційовані Лідером проекти 
економічного та соціального відроджен-
ня держави і забезпечення її сталого роз-
витку, виступаємо за радикальні зміни в 
галузі охорони здоров’я, в аграрному сек-
торі, у сфері соціального захисту і пенсій-
ного забезпечення українців.

Сьогодні, звітуючи про зроблене, де-
путати Тернопільської міської ради від 
РПЛ підбивають лише проміжні підсум-
ки своєї діяльності. Проте саме ці резуль-
тати дозволяють їм краще зосередити-
ся на пріоритетах у подальшій роботі - на 
користь громади, на благо України.

Богдан ЯЦИКОВСЬКИЙ, 
голова Тернопільської територіальної 

організації Радикальної партії Олега 
Ляшка, депутат обласної ради.

Громадська приймальня депутата Тернопільської міської ради від РПЛ Оксани Яциковської

Межі округу:
Вулиця Винниченка - 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
Вулиця Карпенка - 4, 4а, 6, 8, 8а, 

10, 12, 12а, 12б, 14, 16, 26, 26в, 28, 30, 
34, 38;

Вулиця Дружби - 2, 4, 6, 7, 9, 13, 
15, 17;

Вулиця Миру – 1,1в, 2, 2а, 3, 4;
Вулиця Будного – 12, 20, 20а, 20б, 

21, 22, 22а, 22б.

Прийом громадян з 17 до 19 години:
1 та 3 середа – у бібліотеці №7 

за адресою: вулиця Карпенка,14;
2 та 4 середа  - у палаці куль-

тури «Березіль» за адресою: ву-
лиця Миру, 6, кабінет №5

НА БЛАГОУСТРІЙ ТА РЕМОНТНІ 
РОБОТИ В ОДНОМУ З 

НАЙСТАРІШИХ ЖИТЛОВИХ 
МАСИВІВ МІСТА – «ДРУЖБІ» - 
ПОТРІБНІ ВЕЛИЧЕЗНІ КОШТИ. 
ЗА РІК ЧИ ДВА РЕАЛІЗУВАТИ 
УСЕ ФІНАНСОВО НЕМОЖЛИВО. 
У ЦЬОМУ ЗАЙВИЙ РАЗ 
ПЕРЕКОНАЛАСЯ, ПРАЦЮЮЧИ В 
БЮДЖЕТНІЙ  КОМІСІЇ МІСЬКРАДИ. 

Однак, це зовсім не означає, що по-
зитивні зміни стануться самі собою. 
Тому  тішуся кожною тисячею гри-
вень, яку вдалося залучити з бюджету 
саме для потреб мешканців цього мі-
крорайону.

Лише в минулому році  міська рада 
виділила на капітальні ремонти осві-
тянських приміщень   старого масиву 
Дружби майже два  мільйона гривень. 

Зокрема, на капремонт дошкільного 
навчального закладу № 13 - 256 000 
грн., на капремонт  дошкільного на-
вчального закладу № 16 – понад 260 
тисяч гривень. Тернопільська спеціа-
лізована школа І-ІІІ ступенів № 7 з по-
глибленим вивченням іноземних мов  
отримала з міського бюджету  біль-

ше 300  тисяч гривень, школа–колегі-
ум ім. Йосифа Сліпого – 800 тисяч гри-
вень.

Діждалися капітального ремонту і 
сходи з вулиці Миру – у парк «Топіль-
че».  На їх реконструкцію та освітлен-
ня вдалося виділити більше двох міль-
йонів гривень.

Кожна гривня – на користь громади

Приємне відчуття, коли докла-
даєшся до якоїсь справи і бачиш ре-
зультат! 

Ще донедавна у школі-колегіумі 
імені Патріарха Йосипа Сліпого не 
було актової зали. Через це усі дій-
ства - і культурні, і спортивні - від-
бувалися в спортзалі.

З нового навчального року тут 
все по-іншому. Мені, як депута-
ту міської ради від цього виборчо-
го округу, вдалося залучити з місь-
кого бюджету для капітального ре-

монту приміщення Тернопільсько-
го навчально-виховного комплек-
су майже 800 тисяч гривень. Зовсім 
недавно також за мого сприяння за-
куплено і  стільці. 

Тепер, в результаті переоблад-
нання приміщення тут, у школі-
колегіумі, нарешті, є де збиратися 
на різні свята та урочини і вихован-
цям, і педагогам, і гостям.

На фото: з директором школи-
колегіуму Марією Богданівною Гу-
цал «приймаємо» роботу майстрів.

Актова зала у школі-колегіумі: 
є де святкувати і приймати гостей

НІКОЛИ НЕ ПІЗНО 
ПОЧИНАТИ ЩОСЬ НОВЕ 

- ТАКИЙ ОСЬ МЕССЕДЖ 
ВИНЕСЛА ВІД ЗУСТРІЧІ 
ЧИТАЧІВ З ПИСЬМЕННИЦЕЮ 
НІНОЮ ФІАЛКО, ЯКА 
ВІДБУЛАСЯ У «ДРУЖБІВСЬКІЙ» 
БІБЛІОТЕЦІ №7.

Пані Ніна почала писати у шіст-
десят. Перша книга, накладом всьо-
го 100 примірників, розійшлася 
миттєво. І аж тоді, досі невідому в 
письменницькому колі людину, ви-
знали і видавці , і продавці. Своє 
найвагоміше слово сказав ЧИТАЧ!

А далі - книга за книгою. Нові, 
несхожі історії, цікаві життєві долі. 
І всі вони - не надумані, а реальні. 
Тому такі близькі та зрозумілі кож-
ному.

Відразу після зустрічі придба-
ла «Холодний вітер перемін». Це - 
нова книга письменниці, у сюжеті 
якої життєві ситуації людей, котрі 
колись працювали на відомих під-
приємствах: бавовняному, комбай-
новому.

До речі , саме за цю книгу Ніна 
Фіалко  відзначена Міжнародною 
літературною премією  імені Уласа 
Самчука.

Вона несміливо відчинила двері моєї громадської при-
ймальні, вибачилася (хоча не було за що) і тихенько присі-
ла поруч, заледве вимовляючи те, що її привело сюди. 

Я сама прочитала в погляді цієї жінки ВСЕ: безвихідь, 
приниження, відчай...

За плечима інженера-конструктора Ніни Сергіївни Па-
шули - 40 років трудового стажу. І отримує всього 1680 
гривень пенсії(!) Прийшла за допомогою до депутата, бо 
край...

Я не знаю, як треба знелюбити свій народ, щоб довести 
його до такого зубожіння?!

Письменниця-лауреатка покликала у бібліотеку


