
Понад два роки Роман Торож-
нюк  у Тернопільській міській 

раді представляє інтереси жите-
лів округу №3. Для Романа цей 

округ – рідний, адже тут він ви-
ріс і донедавна мешкав. Кожну 
вуличку і двір він знає з дитин-

ства, тому щодня наполегли-
во працює, аби змінювати їх на 
краще. Інакше ніяк, зізнається 
політик. Адже як тоді дивити-

ся в очі людям, яких знаю багато 
років. Протягом 2017 року вда-

лося зробити чимало на окру-
зі №3. Нова доріжка до школи, 

спорудження тамбура у закладі, 
відремонтований міжбудинко-

вий проїзд, оновлення сходів та 
встановлення дитячих майдан-
чиків – таких змін жителі цього 
району чекали давно. Детальні-

ше про підсумки другого року 
депутатства у розмові з Романом 

Торожнюком. 

– Романе, що вдалося зробити 
за цей рік на вашому окрузі? Чи 
вдалося реалізувати все задума-
не?

– Зроблено чимало, хоч і викона-
ти всі передвиборчі обіцянки поки 
що не вдалося.  

Потроху ми приводимо до ла-
ду дороги, прибудинкові терито-
рії, місця відпочинку тернополян. 
Я переконаний, що крок за кроком 
зможемо зробити наш округ за-
тишнішим та комфортнішим для 
його мешканців. 

Діти – наше майбутнє, тож осо-
бливу увагу приділяю допомозі 
школі, яка розсташована на тери-
торії округу. Це моя рідна школа, 
тут я проводжу прийоми громадян 
і тому проблеми закладу бачу що-
разу, я приходжу сюди. З 2010 року 
НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – економічний ліцей №9 
імені І. Блажкевич» не отримувала 
жодного фінансування на ремонт-
ні роботи. 

У відповідь на звернення колек-
тиву закладу було виділено кошти 
і споруджено тамбур. Адже досі це 
була єдина школа в нашому місці, 
яка не мала тамбура, тому взимку 
у закладі було холодно у фойє та в 
коридорах. Також виділили кош-

ти на придбання комп’ютерів для 
школи.  

А ще вже у 2018 році планує-
мо провести ремонт покрівлі та 
подвір’я закладу, яке перебуває в 
надзвичайно поганому стані. Кош-
ти на це вже закладені у бюджеті. 

Також з моєї ініціативи викла-
ли бруківкою доріжку, яка веде до 
школи. Її не ремонтували десяти-
літтями і там у мокру погоду завж-
ди були калюжі та болото. Тепер ді-
тям зручно йти до школи. 

– Як змінився ваш округ за цей 
рік? Чи поменшало ям у дворах?

– Однозначно поменшало! Хоч і 
працювати ще є над чим! Вдалося 
провести капітальний ремонт між-
будинкового проїзду по вулицях 
Громницького, 7 та Лучаківського, 
3, облаштувати продовження еко-
парковки, встановити лавки. 

Вже наступного року для жи-
телів цих будинків і прилеглих 
облаштують великий дитячий 
спортивний майданчик. На Бере-
жанській, 7 облаштували вхід до 
під’їзду та поруччя для сходів на 
прохання місцевих мешканців. А 
також розробили проектно-кошто-
рисну документацію на ремонт 
двору, розширення проїжджої ча-

стини та облаштування екопар-
ковки. На Макаренка, 5 відремон-
тували сходи і встановили пандус. 

Також у 2018 році поблизу цьо-
го будинку  планують відремонту-
вати міжбудинковий проїзд. Цьо-
го року розпочали капітальний ре-
монт двору та встановлення опор-
ної стіни на Макаренка, 6.

– Дружба – густонаселений мі-
крорайон. Тут багато молодих сі-

мей з дітьми. Чи з’явилися на ва-
шому окрузі нові дитячі майдан-
чики?

– На вулиці Лучаківського 5А об-
лаштували дитячий майданчик 
за кошти міської ради програмою 
підтримки ОСББ та мешканців бу-
динку, облаштували доріжку до 
нього. Також відремонтувати під-
пірну стінку, яка руйнувалася. На 
Макаренка, 7 встановили дитячий 
майданчик. 

– Які плани на 2018 рік? Чого 
чекати жителям вашого округу?

– Виконавчий комітет Терно-
пільської міської ради вже затвер-
див титульні списки на 2018 рік. 
Згідно з цим документом заплано-
вано ремонт прибудинкових тери-
торій на вул. Макаренка, 4, 6, 8, Бе-
режанській, 7, ремонт і заміна вну-
трішньобудинкових інженерних 
мереж холодного водопостачання 
на Макаренка 2, 6, 8. Облаштуван-
ня дитячих майданчиків на вул. 
Макаренка, 2, ремонт спортивного 
майданчика на Макаренка, 5 та Лу-
чаківського, 3. 

Звичайно, роботи ще багато. Од-
нак я роблю все можливе, щоб з 
кожним роком наші вулиці, троту-
ари, прибудинкові території ста-
вали кращими, ошатнішими та 
зручнішими для людей. Неможли-
во зробити все одразу, однак я до-
кладу всіх зусиль для того, щоб до 
кінця каденції вдалося оновити всі 
двори в нашому окрузі. 

– Що побажаєте жителям сво-
го округу?

– Хочу закликати тернополян 
бути активними, об’єднуватися 
для вирішення важливих проблем, 
звертатися до депутатів. Адже ба-
гато людей нарікають на байду-
жість місцевої влади, на те, що їх-
ні проблеми не розв’язують. Але, 
якщо нічого не робити та нікуди 
не звертатися, то ситуація не змі-
ниться. 

Радо чекаю вас у своїй депутат-
ській приймальні щосереди та 
щоп’ятниці з 17 до 19 год. 

Зробімо разом наше місто кра-
сивішим, затишнішим, комфортні-
шим.!

Звіт депутата Тернопільської  
міської ради від ВО «Свобода»  

Романа Торожнюка за рік роботи
Виборчий округ №3 

вул. Бережанська: 7, 12, 14, 16, 18, 20, 22–22А, 24, 26–26А, 28, 30, 32–32А, 34, 36, 38, 40–42А; вул. Лучаківського: 3–3Б, 5–5Б;  
вул. Макаренка: 2, 6, 8; вул. Степова: 17–52, 54, 56, 58, 60–62; (міської комунальної лікарні №3)

Прийом громадян 

Щосереди та 
щоп’ятниці  

з 17.00 по 19.00 год. 
Тернопільський 

навчально-
виховний комплекс 

«Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – 

економічний ліцей №9 
імені І. Блажкевич», 
вул. Макаренка, 1а, 

«Кімната школяра» . 
Тел. (050) 210 65 70. 

Роман Торожнюк: «Зроблю все для того,  
щоб до кінця каденції вдалося оновити  

всі двори на нашому окрузі»



Євген Яків, 
голова ОСББ 
«Лучаківського 
5-А»

Роман Торож-
нюк вже більше 
двох років активно 
працює на своєму 
окрузі , куди вхо-
дить і наш буди-

нок, і допомагає жителям  у вирішенні багатьох 
проблемних питань. 

Ми активно співпрацюємо з нашим депутатом. 
Цього року Роман Торожнюк допоміг нам облаш-
тувати дитячий майданчик. Міська рада виділи-
ла нам 30 тисяч гривень. Ще 18 тисяч зібрали са-
мі мешканці будинку і тепер наші діти мають де 
гратися. Вдалося відремонтувати підпірну стіну 
неподалік нашого будинку, адже вона перебува-
ла в аварійному стані. Також нам вдалося за про-

грамою міської ради замінити половину вікон у 
під’їздах будинку. 

Ми знаємо, що наступного року заплановано 
встановлення великого спортивного майданчи-
ка неподалік нашого будинку. Роман Торожнюк  
є прикладом відповідального політика. Минуло 
два роки після виборів і ми бачимо, що наш депу-
тат дійсно працює на користь громади, тож радо 
об’єднуємося і підтримуємо його починання. 

Богуслава 
Палкова, 
жителька 
округу, 
громадська 
діячка, член 
Народного 
руху України 
В’ячеслава 
Чорновола

Наш депутат Роман Торожнюк – дуже чесна, по-
рядна та відповідальна людина. Його попередника 
ми навіть не бачили на окрузі, він не спілкувався з 
людьми, не реагував на наші звернення. Натомість 
пан Роман – справжній господар. Він відстоює на-
ші інтереси у міській раді. Робить все для того, щоб 
відремонтувати двори, дороги, тротуари. 

Якщо немає грошей на капітальний ремонт, то 
він турбується щоб хоча б ями позасипали. Руй-
нувалася підпірна стіна так, що страшно було бі-
ля неї йти, то з його ініціативи її укріпили. 

Адже це дуже небезпечно було, особливо для 
дітей. Він постійно обходить округ, спілкується 
з людьми. Двічі на тиждень проводить депутат-
ський прийом. І що важливо, це не тільки на па-
пері. Він дійсно сидить, чекає на людей, які по-
требують допомоги чи поради. 

Звичайно, все на раз відремонтувати та оновити 
неможливо, але ми бачимо, що він дійсно працює, 
старається, щоб нам було зручно і комфортно жити. 

Роман Торожнюк: «Крок за кроком 
оновлюємо наш округ»

Оновлено підпірну стіну на вул.
Лучаківського,5-А

З новим тамбором у школі  
тепер тепло і затишно

Капітально відремонтували 
міжбудинковий проїзд на вул. 

Громницького, 7 та Лучаківського, 3

Замість калюж і болота –  
нова доріжка з бруківки

Встановили павільйон  
для сміттєвих контейнерів

На вул. Макаренка, 5 відремонтували  
сходи і встановили пандус

На території спортивного майданчика на 
вул. Лучаківського,3 встановили лавочки 

Цей ще радянський спортивний 
майданчик на вул. Лучаківського, 3 

відремонтують та оновлять у 2018 році

Облаштували дитячий майданчик 
за кошти міської ради по програмі 

підтримки ОСББ та мешканців будинку  
на вул. Лучаківського,5-А
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