
ННааррооддииллаассяя  77  ггрруудднняя  11997755рр..
у м. Тернополі, закінчила СЗОШ

№14 та Тернопільський держав�
ний педагогічний

університет, філологічний фа�
культет. У 1998р. закінчила аспі�
рантуру Тернопільского державно�
го педагогічного університету, тео�
рія літератури. На даний час пра�
цюю журналістом на Тернопіль�

скому обласному державному телебаченні. В 2008р. � краща ведуча
України на всеукраїнському державному конкурсі «Відкрий Україну».
Передачі на каналі ТТБ «Земне тяжіння», «Галицький гумор», «У світі кі�
но», «В об’єктиві ТТБ», «До витоків». Позапартійна.
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ННааррооддииввссяя  3311..0033..11998833рр..  
З 2000 — 2005рр. навчався в Тернопільській

академії народного господарства та здобув сту�
пінь бакалавра за спеціальністю «Міжнародна
економіка», згодом і ступінь магістра. Паралель�
но навчався на юридичному факультеті Черні�
вецького національного універсистету ім.
Ю.Федьковича, магістр філософії і права, про�
довжую навчання в аспірантурі. На даний мо�
мент працюю Радником генерального директора
ТОВ «Житлово � комунальний союз України». Го�
лова міської громадської організації «За чисте
місто». Позапартійний.
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ННааррооддииллаассьь  1188  ччееррввнняя  11996699рр..
У 1995р. закінчила Рівненський державний пе�

дагогічний інститут. Здобула кваліфікацію «прак�
тичний психолог». У 2002р. закінчила магістратуру
Тернопільської академії народного господарства,
здобувши кваліфікацію «магістр з державної
служби». 2002�2006рр. Депутат  Тернопільської
міської ради. Працюю начальником відділу органі�
зації профорієнтації Тернопільського обласного
центру зайнятості. Є автором більше 30  наукових
винаходів. З 2009р. — Голова Тернопільської  об�
ласної громадської організації «За чисте місто».
Заміжня. Маю доньку. Позапартійна.
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ННааррооддииввссяя  вв  11995555рр..  
Працював кореспондентом Тере�

бовлянського районного радіо, редак�
тором Тернопільського облтелерадіо�
комітету. Перший ведучий і редактор
інформаційної телепрограми «Провін�
ційні вісті». Закінчив Чернівецький
університет. Керівник видавничого
проекту «Сакральні пам`ятки Терно�
пільщини». Маю звання «Заслужений

журналіст  України». Працюю головним  спеціалістом (власним кореспон�
дентом) УКРІНФОРМ в Тернопільській області. Голова міської організації
Політичної партії «Совість України».
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ННааррооддииввссяя  2222  ллююттооггоо  11995500рр..  
вв  ссеелліі  ККууттккііввцціі
Освіта вища. З 1973р. працював
на керівних посадах.
1998�2002рр. � секретар міської ради
2002�2006рр. � міський голова
м. Тернополя.
Заслужений працівник сфери
послуг України. Одружений.
Маю двох синів. Позапартійний.
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ШШааннооввнніі  жжииттеелліі  ннаашшооггоо  ммііссттаа!!
ТТееррннооппіілльь  ——  ннее  ссммііттттєєззввааллиищщее!!  ННаашшее  ммііссттоо  ззаассллууггооввууєє  ппооввееррннеенннняя  ййооммуу  ссввііттллооггоо  ііммеенніі  ««ннааййччииссттіішшооггоо  ттаа  ннааййззееллее��

нніішшооггоо  ммііссттаа  УУккррааїїннии»»..
ППоорраа  ввііддккииннууттии  ппооллііттииччнніі  ппррииссттрраассттіі  іі  ообб’’єєддннааттииссяя  ззааддлляя  ссппііллььннооїї  ммееттии  ——  ннаашшооггоо  ззддоорроовв’’яя  іі  ззддоорроовв’’яя  ммааййббуутт��

ннііхх  ппооккоолліінньь!!
ММии  ззаа  ччииссттіі  ввууллиицціі,,  ччииссттее  ппооввііттрряя,,  ччииссттуу  ввооддуу,,  ччииссттіі  ппооммииссллии  іі  ччииссттуу  ввллааддуу!!
ММии  ззаа  ччииссттее  ммііссттоо!!

ЛЛИИШШЕЕ  ЗЗАА  ВВААШШООЇЇ  ППІІДДТТРРИИММККИИ  ММИИ  ЗЗММООЖЖЕЕММОО::
11.. Вирішити проблему з вивезення сміття і його утилізації;
22.. Встановити жорсткий контроль у житлово — комунальній сфері, покращити надання послуг з прибирання ву�

лиць, будинків, прибудинкових територій;
33..  Вирішити проблему загазованості вулиць, повернути екологічно чистий транспорт — тролейбуси;
44.. Відновити дитячі майданчики та озеленити житлові зони міста Тернополя;
55.. Здійснити проект по очищенню Тернопільського ставу та прилеглих до нього територій;

ЗЗооббоовв’’яяззууєєммооссьь  щщооккввааррттааллььнноо  ппррооввооддииттии  ппррииййоомм  ггррооммааддяянн  іі  ззввііттууввааттии  ппрроо  ппррооввееддееннуу  ррооббооттуу..

Наша політична сила йде на місцеві вибори з метою реалізації екологічної програми, яку ми розробили та обіця�
ємо виконати. Екологічна програма спрямована на забезпечення чистого повітря, чистої води,чистого довкілля,
покращення екологічного добробуту та здоров’я громадян.

Програмою передбачено впровадження «Уроків екологічної культури». 
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ШШааннооввнніі  ввииббооррцціі!!  3311  жжооввттнняя  ццььооггоо  ррооккуу  вв
жжииттттіі  ккоожжннооггоо  зз  ннаасс  вваажжллиивваа  іі  ввііддппооввііддаалльь��
ннаа  ппооддііяя  ——  ввииббооррии  ддоо  ооррггаанніівв  ммііссццееввооггоо  ссаа��
ммоовврряяддуувваанннняя..  ССааммее  уу  ццеейй  ддеенньь  ннееббааййддуужжіі
ддоо  ввллаассннооїї  ддоолліі  ллююддии  ппооввиинннніі  ззррооббииттии  ппрраа��
ввииллььнниийй  ввииббіірр,,  ввіідд  яяккооггоо  ззааллеежжииттьь  ммааййббууттннєє
ккррааюю,,  ммааййббууттннєє  ннаашшооггоо  ррііддннооггоо  ТТееррннооппоолляя..

ККоожжеенн  ммеешшккааннееццьь,,  ннееббааййддуужжиийй  ддоо  ссввооггоо
ммііссттаа,,  ппііддттввееррддииттьь::  ппооттррііббнніі  ррааддииккааллььнніі  ззмміі��
ннии,,  щщоо  ддооппооммоожжууттьь  ммііссттуу    ввииййттии  зз  ггллууххооггоо  ккуу��
ттаа,,  вв  яяккооммуу  ввоонноо,,  ннаа  жжаалльь,,  ппееррееббууввааєє  нниинніі..    

ООссттаанннніі  пп’’яяттьь  ррооккіівв  ддлляя  ТТееррннооппоолляя  ——  ккоо��
ллииссьь  ««ффааййннооггоо»»,,  ннааййччииссттіішшооггоо  ттаа  ннааййззееллеенніі��
шшооггоо  ммііссттаа  УУккррааїїннии  ——  ббууллии,,  ннаа  жжаалльь,,  ввттрраа��
ччееннииммии…… ННаа  ппррииккллааддіі  ссммііттттєєввооїї  ккррииззии,,  ззаа��
ннееддббааннооггоо,,  ккррииттииччннооггоо  ссттааннуу  ккооммууннааллььнниихх
ггооссппооддааррссттвв  ммііссттаа,,  ттооттааллььннооггоо  ппооггіірршшеенннняя
ееккооллооггііїї,,  щщоо  ннееггааттииввнноо  ппооззннааччааєєттььссяя  ннаа
ззддоорроовв’’її  ттееррннооппоолляянн,,  ммии  ппееррееккооннааллииссяя  уу
ццііллккооввииттіійй  ббееззввііддппооввііддааллььннооссттіі  ттаа  ббааййддуу��
жжооссттіі  ккееррііввннииккіівв  ммііссттаа  ддоо  ддоолліі  ллююддеейй..  ННиинніі  жж,,
ннааппееррееддоодднніі  ввииббоорріівв,,  ввллааддаа  ббееззссооррооммнноо
ббрреешшее  ттаа  ззннуущщааєєттььссяя  ннаадд  ггррооммааддооюю,,  ззввііттууюю��
ччии  ппрроо  ссввооїї  ууяяввнніі  ««ддооссяяггннеенннняя»»  іі  ттааккиимм  ччиинноомм
ннааммааггааююччииссьь  ссппооддооббааттииссяя  ввииббооррццяямм..  ААллее
ппррааввддуу  ннііккооллии  ннее  ззааттььммааррииттьь  ббррееххнняя..  

ЗЗааййнняяттии  ««ттееппллееннььккіі  ммііссццяя»»  уу  ммііссььккіійй  ррааддіі
нниинніі  ррввууттььссяя  ччииммааллоо  ппооллііттииччнниихх  ппааррттіійй,,
ппррееддссттааввннииккии  яяккиихх  ннааттххннеенннноо  ззввііттууююттьь  ппрроо
ввллаасснніі  ддооббрріі  ссппррааввии,,  ззррооббллеенніі  ппіісслляя  ссттааррттуу
ввииббооррччооїї  ккааммппааннііїї..  ААллее  ддее  жж,,  ссккаажжііттьь,,  ууссіі  ввоо��
ннии  ббууллии  рраанніішшее??!!  ЧЧооммуу  ннііххттоо  зз  нниихх  ннее  ппооввоо��
ррууххннуувв  іі  ппааллььццеемм,,  ккооллии  ммііссттоо,,  ззааххллииннааююччииссьь
уу  ввллаассннооммуу  ссммііттттіі,,  ббууллоо  ннаа  ггрраанніі  ееккооллооггііччннооїї
ккааттаассттррооффии??  АА  ггааррааннттіійй,,  щщоо  ввооннаа  ннее  ппооввттоо��
ррииттььссяя  ззннооввуу,,  ппооккии  щщоо  ——  жжоодднниихх::  ддооггооввіірр  зз
ссііллььссььккооюю  ррааддооюю  ММааллаашшііввцціівв  ппрроо  ввииввееззеенн��
нняя  ссммііттттяя  ннааррааззіі  ппііддппииссаанноо  ттііллььккии  ддоо  11  ллиисс��
ттооппааддаа,,  ттоожж  нноовваа  ввллааддаа  ппооввииннннаа  ббууддее  уужжее  зз
ппеерршшиихх  дднніівв  ввиирріішшууввааттии  ццюю  ппррооббллееммуу..  

УУссіі  ттіі,,  ххттоо  нниинніі  ррввууттььссяя  ддоо  ввллааддии,,  ннааттххннеенн��
нноо  ооббііццяяююттьь  ттееррннооппоолляяннаамм  ууссіілляяккіі  ббллааггаа  ——
ннооввіі  ррооббооччіі  ммііссццяя,,  єєввррооппееййссььккіі  ддооррооггии,,  ообб��
ллаашшттоовваанніі  ббууддииннккии  ттаа  ммааййддааннччииккии……  ААллее  жж
ддббааттии  ппрроо  ттааккіі  вваажжллииввіі  ррееччіі,,  яякк  ппррииббиирраанннняя
ппіідд’’їїззддіівв,,  ооссввііттллеенннняя  ввууллииццьь,,  ррееммооннтт  ддоорріігг  ——
ццее  ссааммоо  ссооббооюю  ззррооззууммііллиийй  ооббоовв’’яяззоокк  ммііссьь��
ккооїї  ввллааддии!!  ІІ  яяккщщоо  цціі  ппииттаанннняя    зз  ррооккуу  уу  рріікк  ббуу��
ллии  іі  єє  ппррооббллееммннииммии  ——  ооттжжее,,  ннее  ттіі  ллююддии  ббууллии
ппррии  ввллааддіі,,  ддууммааллии  ннее  ппрроо  ттее,,  ппрроо  щщоо  ттррееббаа
ддууммааттии  іі  ддббааттии..  ННаашшаа  ггооллооввннаа  ммееттаа  ——  щщообб
ммііссттоо  ббууллоо  ччииссттиимм,,  ааббии  ооттооччууююччее  ссееррееддооввии��
щщее  ннее  ввппллииввааллоо  ннееггааттииввнноо  ннаа  ннааййггооллооввнніішшее
——  ззддоорроовв’’яя  ллююддеейй..  ССааммее  ддлляя  ццььооггоо  йй  ббууллаа
ррооззррооббллееннаа  іі  ббууддее  ввппрроовваадджжееннаа  вв  жжииттттяя  ннаа��
шшаа  ееккооллооггііччннаа  ппррооггррааммаа..  

ГГррооммааддссььккаа  ооррггааннііззааццііяя  ««ЗЗаа  ччииссттее  ммііссттоо!!»»,,
щщоо  ййддее  ннаа  ввииббооррии  ддоо  ТТееррннооппііллььссььккооїї  ммііссььккооїї
ррааддии  ррааззоомм  зз  ппааррттіієєюю  ““ССооввііссттьь  УУккррааїїннии””    зз
ппеерршшооггоо  дднняя  ссввооггоо  ііссннуувваанннняя  ——  уужжее  ппооннаадд
ввііссіімм  ммііссяяцціівв  ——  ппррааццююввааллаа  ннаа  ббллааггоо  ммііссттаа,,
ррообблляяччии  ккооннккррееттнніі  ссппррааввии  ттаа  ннее  ззааййммааюю��
ччииссьь  ддееммааггооггіієєюю..  ММии  ннее  ддааввааллии  іі  ннее  ддааєєммоо
ппоорроожжннііхх  ооббііццяянноокк..  ЗЗааммііссттьь  ббааллааччоокк  ——  ккоонн��
ккррееттнниийй  ппллаанн  ддіійй,,  ззаа  ккоожжнниимм  ппууннккттоомм  яяккооггоо
——  ооссооббииссттаа  ввііддппооввііддааллььннііссттьь..  ММии  ммааєєммоо
ккооммппллеекксснниийй,,  ккооннссттррууккттииввнниийй  шшлляяхх  ррооззввиитт��
ккуу  ммііссттаа,,  ззннааєєммоо,,  щщоо  ттррееббаа  ззррооббииттии  ддлляя  ттооггоо,,
щщообб  ппооллііппшшииттии  жжииттттяя  ттееррннооппоолляянн..  ВВііддссттооююєє��
ммоо  ттее,,  ааббии  ззааппррооппооннууввааттии  ссттррааттееггііччнниийй  ппллаанн
ррооззввииттккуу  ммііссттаа,,  ррееааллььннуу  ппррооггррааммуу  ддіійй,,  щщоо
ммааттииммее  ннее  ддееккллааррааттииввнниийй,,  аа  ооббоовв’’яяззккооввиийй
ддоо  ввииккооннаанннняя  ххааррааккттеерр..  

ССппооддііввааєєммооссяя  ннаа  вваашшуу  ппііддттррииммккуу,,  шшаанноовв��
нніі  ттееррннооппоолляяннии!!  
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УУ  ппооннееддііллоокк,,  1188  жжооввттнняя,,  ппооллііттииччннаа  ппааррттііяя

""ССооввііссттьь  УУккррааїїннии"",,  ддоо  ссккллааддуу  яяккооїї  ввххооддяяттьь
ччллееннии  ТТееррннооппііллььссььккооїї  ггррооммааддссььккооїї  ооррггаанніі��
ззааццііїї  ""ЗЗаа  ччииссттее  ммііссттоо!!""  ррееппррееззееннттууввааллаа  ггрроо��
ммааддіі  ТТееррннооппоолляя  ееккооллооггііччннуу  ппррооггррааммуу  рроозз��
ввииттккуу  ммііссттаа..  УУччаассттьь  уу  ппрреесс��ккооннффееррееннццііїї  ввззяя��
ллии  ггооллоовваа  ммііссььккооїї  ооррггааннііззааццііїї  ""ЗЗаа  ччииссттее  мміісс��
ттоо!!""  ААннттоонн  РРееккуушш,,  ссееккррееттаарр  ппррииййммааллььнніі  оорр��
ггааннііззааццііїї  ЛЛііллііяя  ГГооллооввааччуукк,,  ггооллоовваа  ггррооммааддссьь��
ккооїї  ппррииййммааллььнніі  ВВііттаалліійй  ООппррииссоокк,,  ггооллоовваа
ооссееррееддккуу  ТТННЕЕУУ  ЮЮллііяя  ББаасс  ттаа  ппрреесс��ссееккррееттаарр
ТТООГГОО  ""ЗЗаа  ччииссттее  ммііссттоо!!""  ІІррииннаа  ЛЛююддккееввиичч..  

ППООВВЕЕРРННУУТТИИ  ТТЕЕРРННООППООЛЛЮЮ  ІІММ''ЯЯ  
ННААЙЙЧЧИИССТТІІШШООГГОО  ММІІССТТАА  УУККРРААЇЇННИИ

— Для того, аби повернути Тернополю,
на жаль, за останні кілька років уже втра�
чене  ім'я найчистішого та найзеленішого
міста України, — каже Антон Рекуш (канди�
дат у депутати Тернопільської міської ради
по мажоритарному округу №29), — акти�
вісти ТГО "За чисте місто!" та спеціалісти у
галузі екології розробили екологічну прог�
раму, у якій детально описані усі екологічні

проблеми міста та шляхи їх
вирішення. Підвищення еко�
логічної та санітарно�епідемі�
ологічної безпеки, збережен�

ня високого рівня екологічної ємності ур�
банізованої системи, формування безпе�
рервної зеленої стільникової системи Тер�
нополя — ось основні пріоритети, які пови�
нен враховувати у своїй діяльності новий
голова та депутатський корпус Тер�
нопільської міської ради. На що
саме зорієнтована ця програ�
ма? Її основною метою є охоро�
на, збереження та відтворення
існуючих зелених насаджень
утримання їх у здоровому впо�
рядкованому стані. У ході ре�
тельної розробки програми
було навіть визначено, де і
які саме дерева варто ви�
саджувати. Наприклад, спе�
ціальні породи, що допома�
гають боротися зі смогом, —
обабіч автошляхів, хвойні
дерева — біля лікарень… А
скільки всього цікавого ми,
як виявляється, не знаємо
про наш рідний Тернопіль!
Скажімо, на території регіо�
нального ландшафтного парку "Загребел�
ля" нараховується біля 600 видів флори,
серед яких є 5 видів, занесених до Черво�
ної книги! Зберегти усе це природне ба�

гатство, не дати йому зникнути — ось го�
ловне завдання усіх нас, мешканців Терно�
поля. Ми обіцяємо тернополянам: будемо
боротися за кожне дерево, яке у гонитві за
наживою хочуть вирубати знахабнілі забу�

довники. Давайте об'єднаємо наші
добрі наміри, вміння, досвід та

спрямуємо їх на благо міста, на�
ших людей. Усі разом ми може�
мо змінити нашу домівку — да�
вайте зробимо її чистою, охай�
ною, цікавою для гостей. 

Ще один важливий нюанс —
ми не повинні допустити пов�
торення торішньої ситуації,
коли місто опинилося у "сміт�
тєвій облозі" і перетворило�
ся на великий смітник або ж
маленький Чорнобиль. Відо�
мо, що договір з сільською
радою Малашівців про виве�
зення сміття наразі підписа�
но тільки до 1 листопада, тож
нова влада повинна буде
уже з перших днів вирішува�

ти цю проблему. Причому вирішувати не
за допомогою сили, як це робила нинішня
влада, а шукати компромісу та порозумін�
ня з мешканцями села.   

УУРРООККИИ  ЕЕККООЛЛООГГІІЧЧННООЇЇ  ККУУЛЛЬЬТТУУРРИИ  ——  
ДДЛЛЯЯ  ДДІІТТЕЕЙЙ  ТТАА  ДДООРРООССЛЛИИХХ

Лілія Головчук (кандидат у депутати
Тернопільської міської ради по мажори�
тарному округу №4) розповіла про робо�
ту, що була проведена Тернопільською
громадською організацією "За чисте міс�
то!" за понад вісім місяців її існування.
Не вправляючись у марнославстві (на
відміну від наших міських можновлад�
ців), члени організації "За чисте місто!" з
дня у день робили і роблять справжні
Справи. Це, зокрема, створення торік
улітку сміттєвої карти міста, на якій були
позначені "зони найбільшого сміттєвого
лиха" — саме вона заставила владу
прислухатися до вимог громади і почати
вивозити відходи з міста. У хроніці доб�
рих справ ТОГО "За чисте місто!" — ви�
садка дерев, кущів троянд та прибиран�
ня парків, вулиць та скверів Тернополя  і
тернопільського ставу. Особливо приєм�
но, що до цих акцій долучились і пересіч�
ні тернополяни, навіть школярі. Діти —
це наше майбутнє, і якщо вдасться при�
щепити їм "екологічну свідомість", отже,
можна бути впевненим, що майбутнє
Тернополя буде чистим. 

ППррооддооввжжеенннняя  ннаа  ссттоорр..33..

ГГррооммааддссььккаа  ооррггааннііззааццііяя  ““ЗЗаа
ччииссттее  ммііссттоо!!””,,  щщоо  ййддее  ннаа  ввииббооррии
ддоо  ТТееррннооппііллььссььккооїї  ммііссььккооїї  ррааддии
ррааззоомм  зз  ппааррттіієєюю  ““ССооввііссттьь  УУккррааїї��
ннии””  ппррееддссттааввииллаа  ппееррееддввииббооррччуу
ппррооггррааммуу  ттаа  ппеерршшуу  пп’’яяттііррккуу  ссввоо��
ггоо  ссппииссккуу..  ДДоо  ннееїї,,  ззооккррееммаа,,  ууввіійй��
шшллии::  ггооллоовваа  ТТееррннооппііллььссььккооїї
ммііссььккооїї  ооррггааннііззааццііїї  ““ЗЗаа  ччииссттее
ммііссттоо!!””  ААннттоонн  РРееккуушш,,  ггооллоовваа  ообб��
ллаассннооїї  ооррггааннііззааццііїї  ццььооггоо  ггрроо��
ммааддссььккооггоо  ообб’’єєддннаанннняя  ТТееттяяннаа  ББіі��
ллііннссььккаа,,  ммііссььккиийй  ггооллоовваа  ТТееррнноо��
ппоолляя  ммииннууллооггоо  ссккллииккаанннняя  ББоогг��
ддаанн  ЛЛееввккіівв,,  жжууррннааллііссттккаа  ССввііттллаа��
ннаа  ШШввееддаа  ттаа  ггооллоовваа  ТТееррннооппіілльь��
ссььккооїї  ммііссььккооїї  ооррггааннііззааццііїї  ппоолліі��
ттииччннооїї  ппааррттііїї  ““ССооввііссттьь  УУккррааїїннии””
ООллеегг  ССннііттооввссььккиийй..

Об’єднання ГО “За чисте міс�
то!” та міської організації партії
“Совість України” переслідує
спільну мету — повернення Тер�
нополю імені найчистішого міста
України. Важливим для органі�
зації є розвиток екологічної
культури Тернополя і його сус�
пільства. Загалом же головним

завданням об’єднання є праг�
нення зробити Тернопіль чистим
і європейським містом. 

Для виконання поставлених
завдань у список партії “Совість
України” зібрані справжні фахів�
ці своєї справи. Першим номе�
ром у ньому йде Антон Рекуш —
один з найталановитіших моло�
дих економістів Тернополя. Ан�
тон має дві вищі освіти: ступінь
магістра за спеціальністю “Між�
народна економіка” Тернопіль�
ського національного економіч�
ного університету та ступінь ма�
гістра філософії і права Черні�
вецького юридичного універси�
тету. Працює у житлово�кому�
нальному союзі України, тож, як
ніхто інший, розуміється на проб�
лемах міської “комуналки”.

Другий номер списку — Тетяна
Білінська. Відома у Тернополі
громадська та політична діячка
нині очолює обласну організа�
цію “За чисте місто!” Має також
дві вищі освіти і працює в облас�
ній службі зайнятості, де курує

відділ профорієнтації.
Третього номера списку Богда�

на Левківа представляти немає
необхідності — протягом 2002�
2006 рр. він керував нашим міс�
том. Залишивши наступнику Тер�
нопіль на третьому місці в Украї�
ні за чистотою та рівнем благоус�
трою, Богдан Євгенович з жахом
спостерігає наслідки діяльності
команди діючого мера. Тож, щоб
виправити ситуацію, знову бало�
тується до міської ради. 

Замикають п’ятірку два жур�
налісти — кореспондент “ТТБ”
Світлана Шведа та власний ко�
респондент “Укрінформу” на
Тернопіллі Олег Снітовський.
Пан Олег, відомий багатьма те�
левізійними проектами, успішно
поєднує професійну діяльність з
політичною і очолює міську ор�
ганізацію політичної партії “Со�
вість України”.

За словами учасників пред�
ставлення, дуже важливим ас�
пектом для політичної партії “Со�
вість України”, що йде на вибори

з програмою “За чисте місто!”, є
політична відповідальність май�
бутніх депутатів перед громадою
Тернополя. Тож під час заходу бу�
ла укладена незвична у політич�
них колах угода, у якій перерахо�
вані обов’язки політичної сили
перед громадою Тернополя. З
боку “Совісті України” угоду під�
писав та завізував печаткою
Олег Снітовський, з боку грома�
ди свій підпис під цією угодою
може поставити кожен тернопо�
лянин, а потім вимагати вико�
нання усіх її пунктів від депутатів

міської ради цієї політичної сили.
“Совість України” зобов’язу�

ється нести політичну відпові�
дальність перед громадою нашо�
го міста за кожного свого канди�
дата у депутати. Тому з усіма ук�
ладені внутрішні договори, які у
випадку необхідності дозволять
у будь�який момент відкликати
того чи іншого депутата. Таким
чином — ця політична сила чи не
вперше в Україні демонструє ре�
альний механізм контролю об�
ранців з боку громади, а це зас�
луговує на повагу.

�
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ККоожжеенн  іізз  ннаасс  ннее  рраазз  ззааддаа
вваавв  ссооббіі  ддааллееккоо  ннее  ррииттооррииччннее
ззааппииттаанннняя::  ччооммуу  ссууччаасснніі  ддииттяя
ччіі  ккнниижжккии  ддооссттууппнніі  ддааллееккоо  ннее
ккоожжнніійй  ттееррннооппііллььссььккіійй  ссіімм’’її??
ТТГГОО  ««ЗЗаа  ччииссттее  ммііссттоо»»  ввззяяллоо  ннаа
ссееббее  ііннііццііааттииввуу  уу  ввиирріішшеенннніі
ддааннооггоо  ппииттаанннняя..  

ООддннаа  іізз  ууччаассннииццьь  ддааннооггоо
ппррооееккттуу  ——  ЮЮлляя  ББаасс  ввиияяввииллаа
ббаажжаанннняя  ррооззккааззааттии  ннаамм  ппрроо
ккнниижжккуу,,  яяккаа  ооттррииммааллаа  ннааззввуу
««ЧЧииссттее  ддииттииннссттввоо  ——  ччииссттее
ммааййббууттннєє»»..

——  ЮЮллюю,,  ччииєєюю  ііддееєєюю  ббууллоо
ннааппииссаанннняя  цціієєїї  ккнниижжккии??

— Це була спільна ідея —
моя та Антона Рекуша, яку
підтримали всі члени нашої
громадської організації.

——  ЩЩоо  ннаашшттооввххннууллоо  вваасс  ннаа
їїїї  ннааппииссаанннняя  іі  яяккуу  ммееттуу  ввии  ссттаа��
ввииллии  ппеерреедд  ссооббооюю??

— Я дуже люблю дітей. Ми
живемо заради них, докладає
мо багато зусиль для їх пра
вильного виховання, даємо
максимум любові, щоб вони
виросли Українцями з великої
букви. Діти – наше майбутнє, і
саме вони зростають та роз
виваються у незалежній, мо
лодій Україні, державі, яка ли
ше починає вставати на ноги.
Саме на їхніх плечах лежить
весь тягар відповідальності за
розбудову нашої держави у
майбутньому. Зважаючи на
це, ми повинні відповідально
ставитися до їхнього вихован
ня та самореалізації. Ми –
громадська організація «За
чисте місто!» — хочемо не ли
ше привернути увагу до проб
лем виховання молоді, а й
взяти активну участь у цьому

надзвичайно складному про
цесі.

——  ЧЧооммуу  ссааммее  ккнниижжккаа  іі  ннаа
яяккуу  ддииттяяччуу  ааууддииттооррііюю  ввооннаа
ррооззррааххооввааннаа??

— Тому, що саме дитяча лі
тература є найкращим, най
важливішим та найвпливові
шим способом розвинути в
дітях екологічну свідомість.
Проблема у тому, що у  Терно
полі, на жаль, немає спеціалі
зованої літератури, книгарні
переповнені неякісними, не
потрібними виданнями. Наша
цільова аудиторія — діти 12
13 років, тобто п’ятикласники
усіх тернопільських шкіл.

——  ССккііллььккии  ббууддее  ккоошшттууввааттии
ттааккаа  ккнниижжккаа??

Книжечка безкоштовною
буде розповсюджена в усі
без винятку школи Тернопо
ля, запланований тираж —
близько 5 тис. примірників.

——  ЧЧии  ннее  ддууммааєєттее  ввии,,  щщоо
пп’’яяттииккллаассннииккаамм  ббууддее  ннееццііккаа��
ввоо  ссллууххааттии  іі  ччииттааттии  ппрроо  ееккооллоо��
ггііюю  ннаашшооггоо  ммііссттаа??

— При складанні текстової
частини ми врахували цю
проблему, тому, книжка напи
сана у формі казки, такого со
бі «Гаррі Поттера по –терно
пільськи». Описані в ній герої
— сучасні діти, які полюбля
ють кататись на роликах, гра
ти в комп’ютерні ігри, гуляти
та «тусуватися» з друзями. Їх
чекають неперевершені при
годи, цікаві знайомства та
боротьба зі злими істотами,
які хочуть захопити Терно
піль. Впевнена,  що для дітей
ця книжка буде не лише еко
логічно пізнавальною, а й ду

же цікавою. Сподіваюсь, що
п’ятикласники будуть з нетер
пінням чекати продовження.

——  ЯЯккаа  ппррииббллииззннаа  ддааттаа  ввии��
ххооддуу  ккнниижжккии??  ККооллии  ддііттии  ззммоо��
жжууттьь  їїїї  ооттррииммааттии??

— Насправді це дуже
складний процес, який вима
гає не лише багато часу, а й
зусиль. Щоб втілити цей про
ект в життя, потрібна серйоз
на підготовка та робота з ди
тячим психологом, дизайне
рамиілюстраторами, пись
менниками, людьми, які бу
дуть проводити презентації
по школах нашого міста тощо.
Тому ми розраховуємо прове
дення презентацій на січень
– лютий 2011 року. Сподіва
юся, ми все встигнемо, роз
повсюдження книжки пройде
на належному рівні і діти от
римають заряд позитивних
емоцій та багато корисної ін
формації.

——  ЧЧии  ббууддууттьь  вв  ннааййббллиижжччиийй
ччаасс  іінншшіі  ссооццііааллььнніі  ппррооееккттии??

— Звичайно! Для прикладу,
у наших планах — продумати
проект по створенню кон
сультативнодорадчої служби
для надання громадянам без
коштовної юридичної допо
моги, адже послуги юристів
недешеві, а люди повинні
знати власні права та шляхи
вирішення проблем. Також
сподіваємося втілити в життя
ідею реконструкції дитячих
майданчиків, будемо працю
вати з дітьми – інвалідами,
сиротами,  незахищеними
верствами населення, адже
вони потребують нашої допо
моги та любові.
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ЗЗааккііннччеенннняя..  ППоочч..  ннаа  ссттоорр..22..
— "Чисте дитинство" — чисте

майбутнє, — переконана Юля
Бас (кандидат у депутати Терно
пільської міської ради по мажо
ритарному округу №10). Саме з
її ініціативи уже незабаром по
бачить світ книга для діточок,
яка цікаво та доступно розпо
вість малечі про те, як треба
розвивати свою екологічну
культуру. Книжечка буде без
коштовно розповсюджена в
усіх школах Тернополя. 

— Для того, аби розвивати
екологічну культуру населення,
— зазначає Ірина Людкевич
(кандидат у депутати Тернопіль
ської міської ради по мажори
тарному округу №9), — ТОГО
"За чисте місто!" впроваджує
цілу низку різноманітних захо
дів для різних вікових категорій
— уроки екологічної культури
для школярів, дискусії та КВК
для юнацтва… Для творчої мо
лоді під патронатом ТОГО "За
чисте місто!" у Тернополі уже

двічі проводилися гамаярмар
ки, на яких свої рукотворні ше
деври представляли молоді
майстри області та навіть з ін
ших регіонів. У планах організа
ції — випускати та розповсюд

жувати інформаційнопізна
вальні екологічні бюлетені, які
б розповідали тернополянам
про якість питної води та про
дуктів, які ми споживаємо, заб
рудненість повітря, яким дихає

мо. У спеціальній  програмі на
телебаченні екологічна варта
організації буде проводити
журналістські дослідження та
розповідати населенню про ре
альний стан екології краю. 

— Найбільше ж активісти
ТОГО "За чисте місто!", — заз
начає Віталій Оприсок (канди
дат у депутати Тернопільської
міської ради по мажоритарно
му округу №11), — пишаються
тим, що вдалося допомогти не
одному мешканцю міста та об
ласті у вирішенні їх нагальних
життєвих питань. До нас звер
талися тернополяни із різни
ми проблемами — скаржили
ся на невивезене сміття, не
належну роботу ЖЕКів, на
знищення зелених насаджень
та ін., проте не було такого,
аби людина, котра звернулася
за допомогою, пішла від нас ні
з чим. Відмовити людині, кот
ра звертається до нас як до
останньої інстанції ми просто
не маємо права. 

ДДііззннааттииссяя  ббііллььшшее  ппрроо  ррооббоо
ттуу  ТТееррннооппііллььссььккооїї  ггррооммааддссьь
ккооїї  ооррггааннііззааццііїї  ""ЗЗаа  ччииссттее  мміісс
ттоо!!""  ввии  ммоожжееттее  ннаа  ссааййттіі
wwwwww..zzaacchhyysstteemmiissttoo..ttee..uuaa..  
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ЗЗлліівваа  ннааппррааввоо::  ЛЛііллііяя  ГГооллооввччуукк,,  ВВііттаалліійй  ООппррииссоокк,,  ЮЮлляя  ББаасс,, ААннттоонн  РРееккуушш,,  ІІррииннаа  ЛЛююддккееввиичч..
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�� ��� ���� ДДааччаа  ппооддііббннаа  ддоо  жжииввооггоо  ооррггааннііззммуу..  ЇЇйй  ппооттрріібб

нноо  ппііддггооттууввааттииссяя  ддоо  ззииммііввлліі,,  щщообб  зз  ннааййммеенншшииммии
ввттррааттааммии  ((ввииммееррззллииммии  ааббоо  ххввооррииммии  ррооссллииннаа
ммии))  ппеерреежжииттии  ххооллооддии..  ДДлляя  ццььооггоо  ттррееббаа  ссааммее  ззаа
рраазз  ппооккллооппооттааттииссяя  ппрроо  ссввіійй  ннааддіілл..  ООттоожж  ——  ккіілльь
ккаа  ооссннооввнниихх  ззааккоонніівв  іі  ппррааввиилл,,  щщообб  вваашш  ббууддиинноо
ччоокк  іі  ггоорроодд  ггааррнноо  ппеерреежжииллии  ххооллоодд..

ГГООРРООДД::  ЗЗААЧЧИИССТТККАА
Уже прибрані останні бурякицибуля, переко

пані до зими грядки, у кладовках міських квар
тир тісними рядами стоять консерви із припаса
ми. Скороскоро вже буде час закривати дачу
на зиму і прощатися із нею аж до квітня. Тільки
спочатку треба вирішити важливу проблему –
як підготувати її до зими. 

Бадилля, що залишилося, і бур'яни зберіть
граблями, подрібніть лопатою і перекопайте з
ними город або закладіть до компостної ями.
Перекопуйте неглибоко, щоб був вільний доступ
повітря — це сприяє гниттю. Не спалюйте — по
пелу буде дуже мало, щоб він став добривом, а
оштрафувати вас можуть.

Розсадіть багаторічні рослини: іссоп, мелісу,
щавель, м'яту. Вони встигнуть укоренитися, але
до заморозків не встигнуть «видати» зелень, яка
у результаті загине.  

ДДООББРРИИВВАА  ІІ  ООЗЗИИММІІ
Посійте рослини, які служать натуральними

добривами — гірчицю, озиме жито, яровий яч
мінь. До зими вони встигнуть дати зелену масу,
яку потім перекопайте: вона перегниє в грунті і
до середини весни добре удобрить грунт. Вне
сіть органічні добрива (гній) на грядки, на яких
плануєте висадити капусту, огірки і картоплю.
Ще до морозів гній почне перепрівати і навесні
«нагодує» розсаду. Внесіть міндобрива (супер
фосфат, калійну сіль). Піщані землі підгодуєте
ще і магнієвими добривами, а солончакові —
фосфогипсом. Навесні талі води розчинять ці
мікроелементи, вони вберуться в землю і рос
линам буде комфортно. А ось азотні добрива за
лиште на весну — вони не повинні вимиватися.
Нарешті, скопайте город так, ніби завтра — вес
на. Як тільки зійде сніг, грунт залишиться розпу
шити граблями і можна висаджувати культури. В
кінці листопада зробіть озимі посіви — кріп,
шпинат, салат, петрушку, ревінь, щоб вони не
зійшли до постійних морозів. Сійте по поверхні
грунту, не утоптуючи і не утрамбовувавши — на
весні, з талими водами насіння саме поглибить
ся. Щоб простіше було знайти грядки, зверху їх

присипте піском: на чорній землі він добре вид
ний. Для максимального збереження вологи по
периметру городу зробіть невеликі насиписні
гоутримувачі, а навесні їх розрівняєте.

ССААДДУУ  ННЕЕ  ТТААКК  ССТТРРААШШННІІ  ХХООЛЛООДДИИ,,  
ЯЯКК  ГГООССТТРРІІ  ЗЗУУББИИ

Взимку головну небезпеку для саду
становлять навіть не морози, а гризуни — зай
ці, миші, хом'яки, щури: вони не проти поласу
вати корою плодових дерев. Найпростіше за
хиститися від їх посягань можна, обмотавши
дерева на висоті 0,7—1 метра хвойними гілка
ми, голками вниз: хвоя коле ніжні носи гризу
нів і ті йдуть. Ще надійніше укутати дерева плас
тиковою сіткою, толем або руберойдом. Але в
цьому випадку між стовбуром і захистом пови
нен залишитися повітряний прошарок: ізза
чорного кольору толь і руберойд швидко нагрі
ваються, і вже навесні дерево може отримати
опік. Але не обмотуйте стовбури кукурудзяними
стеблами або соломою — вони тільки привер
нуть гризунів.

Молоді дерева можна зберегти за допомо
гою чохлів з пластикових пляшок: обрізайте у
пляшок дно і шийку, розрізайте їх уподовж, а по
тім з'єднаєте навколо стовбурів. Таке пристосу
вання потрібно укріпити в землі на 3—5 см. Мо
лодняк теплолюбивих плодових (персик, абри
косу, айву) укрийте зверху целофаном, щоб убе
регти від морозів.

А чагарники (малину, смородину, агрус) зні
міть з підпор і зв'яжіть разом галузь: під тяж
кістю снігу такий пучок гілок гнутиметься, але
не ламатиметься.

ННАА  ТТУУЮЮ  ННААДДІІННЬЬТТЕЕ  ККООВВППААКК,,  
АА  ГГААЗЗООНН  ППООССТТРРИИЖЖІІТТЬЬ  ІІ  ППРРИИЧЧЕЕШШІІТТЬЬ

Зимівля може бути небезпечна і для теплолю
бивих хвойних, особливо молодих дерев і кущи
ків туї і ялівцю. Їх потрібно заховати не тільки
від морозів, але і від раннього весняного сонця:
воно буквально спалює хвою і рослини почина
ють хворіти. Бояться тонкі вітки цих хвойників і
рясних снігопадів — вони можуть ламатися.
Щоб уберегти вихованців від цих бід, оберніть їх
білою тканиною: білий відштовхує сонячні про
мені, а зібрані під «ковпак» вітки не замерзнуть
і не зламаються під тяжкістю снігу.

Пострижіть і «вичешіть» граблями газон — він
не повинен йти під сніг недоглянутим. Торішнє
листя не дасть траві навесні добре рости, і ваш
лужок може виявитися з залисинами.

4��!��� ����0 0� #%��$��&

ЗЗааппрроошшууєєммоо  ддоо  ««ппрряяммооггоо  ссппііллккуувваанннняя»»
УУ  ччееттввеерр,,  2211  жжооввттнняя  22001100  ррооккуу,,  зз  1155..0000  ддоо  1166..0000  ггоодд..  

відбудеться сеанс „гарячої лінії” Тернопільської об’єднаної державної податкової
інспекції на тему: „Добровільна сплата податків – конституційний обов’язок

кожного громадянина. Модернізація податкової служби як один із пріоритетів
євроінтеграційного курсу нашої держави”. З платниками податків спілкуватиметься

перший заступник начальника Тернопільської об’єднаної ДПІ 
Віктор Петрович Солтис за  телефоном 443344664466..  

ППООДДААТТККИИ  ІІ  ММИИ
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ННааррооддииввссяя  2222

ллююттооггоо  11995500рр..  вв
ссеелліі  ККууттккііввцціі..

Освіта вища.
З 1973р. пра�
цював на ке�
рівних поса�
дах. 1998�
2002рр. —
секретар місь�
кої ради
2 0 0 2 �

2006рр. — міський голова м. Тернопо�
ля. Заслужений працівник сфери послуг
України. Одружений. Маю двох синів.
Позапартійний.

ККннааддииддаатт  вв  ддееппууттааттии  ддоо  ммііссььккооїї  ррааддии  
ввіідд  ППооллііттииччннооїї  ппааррііїї  ««ССооввііссттьь  УУккррааїїннии»»..

ввииббооррччиийй  ооккрруугг  №№11

/���'� /�!���(��
ННааррооддииввссяя  77

жжооввттнняя  11995555рр..
З а к і н ч и в

Львівський дер#
жавний універ#
ситет ім. І.Фран#
ка, факультет
української фі#
лології. Працю#
вав головним
редактором га#
зет: «Ровесник»,

«Західна Україна», «Тернопільська газета».
Нині — головний редактор «Нової Терно#
пільської  газети» і директор ТОВ «Агенції
Тернопіль#Медіа». Одружений виховую двох
дітей. Позапартійний.

ККннааддииддаатт  вв  ддееппууттааттии  ддоо  ммііссььккооїї  ррааддии  
ввіідд  ППооллііттииччннооїї  ппааррііїї  ««ССооввііссттьь  УУккррааїїннии»»..

ввииббооррччиийй  ооккрруугг  №№33

.�'�0 1�'�%(��
ННааррооддииллаассяя  уу

мм..  ТТееррннооппіілльь  2299
ссееррппнняя  11998877рр..

У 2004р. отри#
мала середню ос#
віту. З 2004#
2009рр. здобува#
ла вищу освіту у
Тернопільському
н а ц і о н а л ь н о м у
економічному уні#
верситеті, який
закінчила за спе#

ціальністю «Облік і аудит у сфері послуг». 2005р.
закінчила курси «Оператор комп’ютерного набо#
ру». У даний час активно займаюсь громадською
діяльністю. Секретар приймальні громадської
організації «За чисте місто».

ККннааддииддаатт  вв  ддееппууттааттии  ддоо  ммііссььккооїї  ррааддии  
ввіідд  ППооллііттииччннооїї  ппааррііїї  ««ССооввііссттьь  УУккррааїїннии»»..

ввииббооррччиийй  ооккрруугг  №№44

*�!$�2 ��!��3�
ННааррооддииввссяя  3300

ссііччнняя  11998811рр..
Навчався в

Тернопільсько#
му кооператив#
ному технікумі

на відділенні
«Дизайн» та от#
римав спеці#
альність худож#
ник # оформлю#
вач 1998#

1999рр. проходив військову службу в
Збройних силах України. Працюю у сфері
дизайну та реклами. З 2010р. приймаю
активну участь у громадській діяльності.
Позапартійний.

ККннааддииддаатт  вв  ддееппууттааттии  ддоо  ммііссььккооїї  ррааддии  
ввіідд  ППооллііттииччннооїї  ппааррііїї  ««ССооввііссттьь  УУккррааїїннии»»..

ввииббооррччиийй  ооккрруугг  №№55

&��!� 4���'�����2
ННааррооддииввссяя  1133

ллююттооггоо  11998866рр..
Закінчив Доб#

риводівську ЗОШ
I#III ст.З 2003#
2008р. Навчався
на юридичному
факультеті Терно#
пільського націо#
нального еконо#
мічного універси#
тету за спеціаль#
ністю «Правоз#
навство». З 2009р.

навчаюся в аспірантурі Харківського національно#
го університету внутрішніх справ. З 2008р. працюю
на посаді викладача кафедри публічного права
юридичного факультету Тернопільського націо#
нального економічного університету.

ККннааддииддаатт  вв  ддееппууттааттии  ддоо  ммііссььккооїї  ррааддии  
ввіідд  ППооллііттииччннооїї  ппааррііїї  ««ССооввііссттьь  УУккррааїїннии»»..

ввииббооррччиийй  ооккрруугг  №№66

5'�0 -��
ННааррооддииллаассяя  1111

ллююттооггоо  11998899рр.. в
м.Тернопіль. У
2005р. закінчила
Тернопільську  кла#
сичну гімназію, пос#
тупила на перший
курс Тернопільсько#
го Національного
Економічного Уні#
верситету. У 2010р.
закінчила юридич#
ний факультет ТНЕУ
та та отримала осві#

тньо#кваліфікаційний рівень бакалавра. Нині продов#
жую навчання на юридичному факультеті. З 2009р.
працюю на посаді менеджера з торгівлі. Член сту#
дентської  асоціації спілки правників України. Голова
осередку громадської  організації «За чисте місто».
Позапартійна.

ККннааддииддаатт  вв  ддееппууттааттии  ддоо  ммііссььккооїї  ррааддии  
ввіідд  ППооллііттииччннооїї  ппааррііїї  ««ССооввііссттьь  УУккррааїїннии»»..

ввииббооррччиийй  ооккрруугг  №№1100

6'�$ *����%����2
ННааррооддииввссяя  вв

11995555рр..    Працював
кореспондентом
Теребовлянського
районного радіо,
редактором Терно#
пільського облте#
лерадіокомітету.
Перший ведучий і
редактор інформа#
ційної телепрогра#
ми «Провінційні
вісті». Закінчив
Чернівецький уні#

верситет. Керівник видавничого проекту «Сакральні
пам`ятки Тернопільщини». Маю звання «Заслуже#
ний журналіст  України». Працюю головним  спеціа#
лістом (власним кореспондентом) УКРІНФОРМ в
Тернопільській області. Голова міської організації
Політичної партії «Совість України».

ККннааддииддаатт  вв  ддееппууттааттии  ддоо  ммііссььккооїї  ррааддии  
ввіідд  ППооллііттииччннооїї  ппааррііїї  ««ССооввііссттьь  УУккррааїїннии»»..

ввииббооррччиийй  ооккрруугг  №№1188

6'������! 738�
ННааррооддииввссяя  1122

ссееррппнняя  11997799рр..  в
м.Тернополі. З
1 9 9 6 # 2 0 0 1 р р .
навчався в Тер#
нопільській ака#
демії народного
господарства за
с п е ц і а л ь н і с т ю
«Облік та аудит у
бюджетних уста#
новах».З 2001# #
2002рр. працю#
вав в ТОВ «Дарт»

на посаді заступника директора. З 2002#
2003рр. працював в ТОВ «Вест телеком» на по#
саді  комерційного директора. З 2003р. приват#
ний підприємець. Одружений, виховую двох  ді#
тей. Позапартійний.

ККннааддииддаатт  вв  ддееппууттааттии  ддоо  ммііссььккооїї  ррааддии  
ввіідд  ППооллііттииччннооїї  ппааррііїї  ««ССооввііссттьь  УУккррааїїннии»»..

ввииббооррччиийй  ооккрруугг  №№2200

9���'� &�!�3�2
ННааррооддииввссяя  1188

ллииппнняя  11997700рр..    
Освіта вища.

Навчався в
Т е р н о п і л ь #
ському дер#
жавному педа#
гогічному ін#
ституті на фі#
зико#матема#
тичному фа#
культеті. На

даний час працюю майстром дільниці
ПП  «Люкс», активіст громадської орга#
нізації «За чисте місто». Одружений.
Маю доньку. 

ККннааддииддаатт  вв  ддееппууттааттии  ддоо  ммііссььккооїї  ррааддии  
ввіідд  ППооллііттииччннооїї  ппааррііїї  ««ССооввііссттьь  УУккррааїїннии»»..

ввииббооррччиийй  ооккрруугг  №№2255

9���'�2 6�!����
ННааррооддииввссяя  1199

ссееррппнняя  11998888рр..  у
м.Тернопіль. За#
кінчив СЗОШ
№21, навчався в
центрі  професій#
но # технічної ос#
віти №1. В даний
час навчаюся в
Тернопільському
національному
педагог ічному
університеті на ін#

женерно # педагогічному  факультеті. з 2010 бе#
ру активну участь у  громадській діяльності. ке#
рівник громадської приймальні міської гро#
мадської організації «За чисте місто». Позапар#
тійний.

ККннааддииддаатт  вв  ддееппууттааттии  ддоо  ммііссььккооїї  ррааддии  
ввіідд  ППооллііттииччннооїї  ппааррііїї  ««ССооввііссттьь  УУккррааїїннии»»..

ввииббооррччиийй  ооккрруугг  №№1111

9����! ��%�'����
ННааррооддииввссяя  1144

ллююттооггоо  11995511рр.. В
1968р. закінчив се#
редню школу №1
м.Тернополя. В
1973р. закінчив
Львівський політех#
нічний інститут за
спеціальністю «Тех#
нологія, машинобу#
дування». З 1975#
1992рр.  працював
на Тернопільському
комбайновому за#

воді інженером# #технологом, заступником  директо#
ра. З 1997р. працюю директором ТОВ «Табак трейд».
В 1981р. присвоїно звання «Заслужений раціоналіза#
тор України». В 1989р. нагороджений Почесною гра#
мотою Президії Верховної Ради України. Одружений.
Виховую сина і двох  доньок. Позапартійний.

ККннааддииддаатт  вв  ддееппууттааттии  ддоо  ммііссььккооїї  ррааддии  
ввіідд  ППооллііттииччннооїї  ппааррііїї  ««ССооввііссттьь  УУккррааїїннии»»..

ввииббооррччиийй  ооккрруугг  №№1122

&��!� :��;0�
НН аа рр оо дд ии вв сс яя

1133..0055..11998811рр;;  З
1 9 9 7 # 2 0 0 2 р р .
навчався у  Терно#
пільській академії
народного госпо#
дарства, отримав
вищу освіту за спе#
ціальністю «Облік і
аудит». З листопа#
да 2002р. працю#
вав на посаді еко#
номіста, департа#
менту житлово#ко#

мунального  господарства екології і тарнспорту
Тернопільської міської ради. З 2007 # 2010р. пра#
цював на посаді заступника з економіки, началь#
ника управління житлово#комунального  госпо#
дарства та екології. Позапартійний.

ККннааддииддаатт  вв  ддееппууттааттии  ддоо  ммііссььккооїї  ррааддии  
ввіідд  ППооллііттииччннооїї  ппааррііїї  ««ССооввііссттьь  УУккррааїїннии»»..

ввииббооррччиийй  ооккрруугг  №№1177

<���� =���>
НН аа рр оо дд ии вв ии сс яя

3311..0033..11998833рр..    
З 2000#2005рр.

навчався в Терно#
пільській академії
народного госпо#
дарства та здобув
ступінь бакалавра
за спеціальністю
«Міжнародна еконо#
міка», згодом і сту#
пінь магістра. Пара#
лельно навчався на
юридичному фа#

культеті Чернівецького національного універсистету ім.
Ю.Федьковича, магістр філософії і права, продовжую
навчання в  аспірантурі. На даний момент працюю  Рад#
ником генерального директора ТОВ «Житлово — кому#
нальний союз України». Голова міської громадської ор#
ганізації «За чисте місто». Позапартійний. 

ККннааддииддаатт  вв  ддееппууттааттии  ддоо  ммііссььккооїї  ррааддии  
ввіідд  ППооллііттииччннооїї  ппааррііїї  ««ССооввііссттьь  УУккррааїїннии»»..

ввииббооррччиийй  ооккрруугг  №№2299

5!�2 6���(��
ННааррооддииввссяя  1122

ссііччнніі  11996600рр.. у
селі Скорики
Підволочисько#
го району Тер#
нопільської об#
ласті. До 1976р.
навчався в Під#
в о л о ч и с ь к і й
СЗОШ. З 1977#
1982рр.# сту#
дент історично#

го факультету Львівського університету ім. І.
Франка. Працював учителем історії, інспек#
тором в управлінні проф. тех освіти. З
1990р. директор ТзОВ «Юрос#сервіс». Одру#
жений,  маю двох дітей. Позапартійний.

ККннааддииддаатт  вв  ддееппууттааттии  ддоо  ммііссььккооїї  ррааддии  
ввіідд  ППооллііттииччннооїї  ппааррііїї  ««ССооввііссттьь  УУккррааїїннии»»..

ввииббооррччиийй  ооккрруугг  №№77

?���!� ������
ННааррооддииввссяя  1122

ссііччнняя  11998899рр.. В
1 9 9 6 # 2 0 0 2 р р .
навчався у СЗОШ
№5. З 2002#
2006рр. навчався
у Тернопільській
класичній гімна#
зії. З 2006#
2010рр. навчався
у Тернопільському
Національному
Технічному Уні#

верситеті здобув  кваліфікаційний#рівень бака#
лавр.  У 2010р. продовжив навчання.  Займаюсь
громадською діяльністю активіст громадської
організаці «За чисте місто».  Займаюсь підприєм#
ницько  діяльністю. Позапартійний.

ККннааддииддаатт  вв  ддееппууттааттии  ддоо  ммііссььккооїї  ррааддии  
ввіідд  ППооллііттииччннооїї  ппааррііїї  ««ССооввііссттьь  УУккррааїїннии»»..

ввииббооррччиийй  ооккрруугг  №№88

@!��� .8���%�(
ННааррооддииллаассяя  44

ссееррппнняя  11998833рр.. у
2003р. закінчила
Теребовлянське ви#
ще училище культу#
ри. На даний час
навчаюся в Рів#
ненському держав#
ному педагогічно #
гуманітарному уні#
версистеті і здобу#
ваю ступінь магіс#
тра. Трудова діяль#
ність: 2001р. Мето#

дист театрального жанру РБК м. Тернополя. 2006р. Ко#
ординатор ТзОВ Продакшн # студії Ігоря Пелиха, «Гало#
пом по Європах». 2008р. Головний режисер ТзОВ «TV#
4" з 2010р. Директор Продакшн # студії «Без питань!» З
2009р. прес # секретар громадської організаії «За чис#
те місто». Позапартійна.

ККннааддииддаатт  вв  ддееппууттааттии  ддоо  ммііссььккооїї  ррааддии  
ввіідд  ППооллііттииччннооїї  ппааррііїї  ««ССооввііссттьь  УУккррааїїннии»»..

ввииббооррччиийй  ооккрруугг  №№99


