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«Відновлюючи інфраструктуру,  
закладаємо фундамент комфортного  

і безпечного життя тернополян»  
- Важливою частиною діяльності депутатів міської 

ради є сприяння щодо поліпшення інфраструктури 
Тернополя. Які роботи були проведені на вашому ок-
рузі у 2017 році? 

- Один з основних за обсягом  видів робіт, – це капіталь-
ні ремонти прибудинкових територій та міжквартальних 
проїздів. У цьому напрямку у нас є конкретні напрацю-
вання. У 2017 році згідно з планпми, які я формував як де-
путат і які підтримала профільна депутатська комісія по 
ЖКГ, було намічено провести капітальний ремонт прибу-
динкової території на вулиці Леся Курбаса, 9 і заверши-
ти ремонт прибудинкової території на вулиці Морозенка, 
3. Об’єкт, що на вулиці Леся Курбаса, 9, мав бути зробле-

ний ще в 2016 році. Через відсутність підрядника та не-
узгодженість міських служб по виконанню робіт ремонт 
був перенесений, його розпочали у 2017 році. Але осо-
бливість полягала в тому, що ця прибудинкова терито-
рія межує з міжквартальним проїздом. Тому я як депутат 
порушив питання щодо необхідності відремонтувати два 
об’єкти одночасно. В іншому випадку навколо відремонто-
ваної частини були би лише ями та руїни міжквартально-
го проїзду. За моїм зверненням міський голова Тернополя 
Сергій Надал особисто оглянув об’єкт, відбулися зустрічі 
із мешканцями, відповідні служби вивчили питання. У ре-
зультаті було ухвалено рішення щодо одночасного прове-

дення ремонту прибудинкової території та міжкварталь-
ного проїзду. Загальна вартість робіт становила більше 2 
мільйона гривень. За ці кошти провели ремонт міжквар-
тального проїзду між будинками, що на вулиці Курбаса, 9,  
9-А і Курбаса, 7. Окрім цього, на вулиці Курбаса, 9  частково 
провели запланований капітальний ремонт прибудинко-
вої території. Але через поетапність робіт підрядника за-
лишилося відремонтувати дорогу біля одного під’їзду. Це 
якраз будинок, мешканці якого ініціювали проведення ре-
монту і наполягали на цьому. Завершити ці роботи не вда-
лося у 2017 році, але у 2018-му роботи плануємо розпоча-
ти в першу чергу з цього об’єкта.  

- Ви вже зазначали про капітальний ремонт на вули-
ці Морозенка. Розкажіть про це докладніше. 

- На вулиці Морозенка тротуарні доріжки і основу при-
будинкової території було зроблено ще у 2016 році, але 
верхній шар асфальтного покриття не встигли проклас-

ти через погодні умови. Адже в листопаді ви-
пав сніг і температурний режим не дозволяв 
завершити роботи. Окрім цього,  роботи на 
цьому об’єкті були перенесені через відсут-
ність підрядника. За весь 2017 рік я практич-
но кожного тижня спілкувався або з началь-
ником управління ЖКГ міської ради, або з на-
чальником ЖЕКу, чи з потенційними підряд-
никами. Практично на кожній сесії міської 
ради порушував цю проблему,  неодноразово 
бував безпосередньо щодо цього питання на 
прийомі у міського голови Тернополя. Справа 
в тому, що була дуже обмеже-
на кількість підрядних органі-
зацій. Об’єкт невеликий, і то-
му підрядники не дуже були 
зацікавлені братися за нього. 
Але ми обов’язково заверши-
мо цей об’єкт у 2018 році.  

Окрім того, на вулиці Морозенка мину-
лого року було зроблено капітальний ре-
монт тротуару. Це пішохідна доріжка в на-
прямку технічного коледжу. Багато терно-
полян зверталися до мене, як до депутата, 
з проханням прокласти пішохідну доріжку. 
Люди з дітьми ідуть практично по проїж-
джій частині. Там достатньо інтенсивний 
рух транспорту. На сьогодні капітальний 
ремонт тротуару на цій ділянці майже за-
вершений.  

- Паралельно із капітальними ремон-
тами на вашому окрузі 
упродовж року трива-
ли поточні ремонти.   

- Так, звісно. Якщо го-
ворити про поточні ре-
монти, передусім були 
здійснені такі роботи: ремонти під’їз-
них дашків та облаштування входів у 
під’їзди у будинках, що на вулиці Леся 

Курбаса, 6, 9, на вулиці Морозенка, 5 ремонт покрівлі, а та-
кож ремонт сходової клітки 1, 2, 3 під’їздів. У будинку, що 
на вулиці Морозенка, 7, встановлено дашки і проведено 
частковий ремонт покрівлі. 

Вважаю за необхідне популяризувати спорт і здоровий 
спосіб життя. Тому в напрямку розвитку спортивної інф-
раструктури максимально підтримую громаду. Минулого 
року на вулиці Леся Курбаса 2, 4, 6, 9 було оновлено дитя-
чі майданчики. У 2018 році плануємо створити практич-
но новий стадіонний комплекс на території ЗОШ № 28 та 
№ 29. Він буде включати в себе футбольне поле із штуч-
ною травою. На це вже виділені кошти. Справа в тому, що 
школи №№ 29 і 28 поряд, там є стадіон і майданчик. На 
цьому місці традиційно збирається дуже багато людей. 
Тож ці об’єкти виконують не тільки функцію спортивного 
майданчика для шкіл, а й слугують для всього мікрорайо-
ну, зокрема для жителів вулиць Леся Курбаса, Морозенка, 

Дмитра Вишневецького. Там дуже багато тернополян із 
сім’ями відпочивають і проводять час. Тому це важливий 
соціальний проект. 

«Відстоювання інтересів громади, реалізація 
соціальних проектів на виборчому  окрузі, 
відновлення інфраструктури мікрорайону» 

Капітальні і поточні ремонти доріг, прибудинкових територій і тротуарів, 
розвиток інфраструктури, облаштування спортивних та відпочинкових зон, 
надання матеріальної допомоги, підтримка громади у проблемних питан-
нях – це основні напрямки діяльності на виборчому окрузі № 42 депутата 
Тернопільської міської ради Михайла Ібрагімова. «Створення необхідних 
умов для комфортного життя тернополян» – таким є кредо народного об-
ранця. У досягненні мети допомагає 18-річний досвід роботи у виконавчих 
структурах Тернопільської міської ради. Про здійснені за 2017-й роботи і 
плани на 2018 рік.



Громадська приймальня: від масштабних 
проектів до дрібних побутових проблем 
- З яких питань звертаються люди найчастіше до вас 

як до депутата? 
- Спектр цих питань дуже широкий. Щоп’ятниці з 18:00 

до 20:00 проводиться прийом громадян. Громадська при-
ймальна діє за адресою: вулиця Леся Курбаса, 13, Технічний 
коледж ТНТУ імені І. Пулюя. Люди часто звертаються що-
до вирішення побутових та інших дуже важливих для них 
питань. Усі нагальні проблеми намагаємося розв’язати. На-
приклад, питання відсутності поштових скриньок було по-
рушено щодо 9-поверхової будівлі на вулиці Леся Курбаса, 
11. Люди звернулися до мене як до депутата округу з про-
ханням посприяти у вирішенні проблеми, яка турбувала їх 
роками. Управління ЖКГ міськради оперативно відреагу-
вало на моє звернення, із міського бюджету були виділе-
ні кошти на встановлення поштових скриньок. Є постійні 
звернення людей щодо антисанітарного стану у підвалах, 
де потрібно проводити дезінфекцію. Часто є скарги, що там 
розвелися шкідники, комахи, які по внутрішньобудинко-
вих комунікаціях проникають у помешкання. 

Були також звернення щодо проблем з вуличним освіт-
ленням.  Я вирішив питання із заміною ламп вуличних лі-
хтарів, що біля 29-ї і спортивної шкіл. Десь є проблеми з 
електрикою. Є багато дрібних питань, з яких звертають-
ся люди. Специфіка роботи депутата є такою, що часом на 
розв’язання невеличких проблем йде дуже багато часу, але  
намагаюся максимально реагувати на звернення людей. 

На вулиці Леся Курбаса, біля технічного коледжу, є зу-
пинка, яка вважається кінцевою для громадського тран-
спорту. Мешканці цієї вулиці скаржаться, що водії перетво-
рили одну з парковок на вбиральню. Я неодноразово звер-
тався в міську раду, до начальника управління транспорту, 
щоб на цьому місці був встановлений біотуалет. Сподіває-
мося на вирішення цього питання найближчим часом.

- Чи часто звертаються люди щодо матеріальної до-
помоги? 

- Є великий блок питань щодо матеріальної допомо-
ги людям, які опинилася у складних фінансових і життє-
вих обставинах. Особливо це стосується придбання меди-
каментів. Я неодноразово порушував цю проблему на сесії 
міськради,  і в 2017 році міською радою було дофінансова-
но  питання надання матеріальної допомоги громадянам. 
Справа у тому, що ціни на ліки істотно зросли. Серед терно-
полян, які потребують такої фінансової підтримки, є багато 
людей з особливими потребами. У 2017-му близько 50 осіб 
з мого виборчого округу, які зверталися безпосередньо до 
мене, отримали матеріальну допомогу. Практично всі з них 
потребували коштів на придбання медикаментів. На жаль, 
не у всіх випадках вдається розв’язати проблему. Напри-
клад, зверталися люди з проханням зменшити тарифи на 
утримання та обслуговування будівель. Але на сьогодніш-
ні і по місту тарифи підвищенні. Зросла мінімальна зарпла-
та і відповідно відрахування. Це стало причиною суттєвого 
збільшення тарифів. 

- Знаємо, що реалізовуються на вашому окрузі важ-
ливі соціальні проекти. 

- Так я,як депутат, намагаюся максимально підтримати 
їх реалізацію. Один з таких проектів – це діяльність громад-
ської організації «Дитина». Це об’єднання родин Тернопо-
ля, які мають дітей з особливими потребами. Мова йде про 
дітей, яким уже за 18 років, але вони потребують догляду. 
Державного утримання через вік не передбачається. Тому 
родини самі зорганізувалися. Міська рада безкоштовно на-
дає в оренду приміщення, що на вулиці Сахарова, але за ко-
мунальні послуги треба платити і це великі суми. Тому я 
допомагав, їм домогтися відшкодування цих коштів з місь-
кого бюджету. Міська рада йде назустріч. У бюджеті перед-
бачено залучення коштів на реалізацію таких проектів. Бу-
демо і надалі працювати над цим питанням.

 «У конфліктних ситуаціях завжди 
відстоюємо інтереси громади» 

- Упродовж  2017 року у місті виникло кілька супере-
чливих ситуацій. Окремі з них стосувалися вашого ок-
ругу.  

- Одна з них – це будівництво автогазозаправної станції 
біля житлових будинків на вулиці Морозенка. Жителі цієї 
вулиці побоюються, що небезпечні випари від функціону-
вання об’єкта можуть поширюватися на житлові будови, а 

також на освітянські, медичні та інші 
заклади, що у цьому мікрорайоні. Обу-
рені тернополяни звернулися до мене 
як до депутата округу. Я подав звер-
нення у відповідні органи. Дякую гро-
маді за активність і допомогу. Дуже ба-
гато людей були учасниками процесу 
захисту екологічної ситуації. На наші 
звернення в архітектурно-будівель-
ний контроль та інші структури отри-
мали інформацію, що це будівництво 
ведеться згідно будівельними норма-
ми щодо зведення такого об’єкта і еко-
логічних проблем він не повинен спри-
чиняти. Нещодавно я знову зустрічав-
ся із ініціативними людьми, які проти 
будівництва цієї газозаправки. Я подав 
чергове звернення у відповідні органи 
і далі будемо працювати. Враховуючи 
те, що об’єкт будівництва за межами Тернополя, а отже, не 
підпадає під юрисдикцію міста і, тож депутатському корпу-
су, мені довелося звернутися із запитом до відповідних об-
ласних екологічних та містобудівничих органів. Залежно 
від отриманої відповіді будемо надалі визначати спільно з 
активістами наші дії. Це також той випадок, коли можливо-
сті депутата обмежені.

- На якій стадії вирішення питання приватизації земель-
них ділянок під гаражами, що на вулиці Текстильній, 28?

- Можу впевнено констатувати, що у 2017 році у нас бу-
ли успішні напрацювання щодо вирішення цього питання. 
Як відомо, питання приватизації земельних ділянок на вул. 
Текстильній має давню історію. Більше 1300 тернополян є 
власниками металевих гаражів, що на території державно-
го науково-технічного підприємства «Промінь». Люди став-
лять питання, щоб кожному з них передали земельну ділян-
ку для користування, оскільки вони мають законне право на 
це. Упродовж 2016 року я подав багато звернень, відбулися 
зустрічі на рівні обласної державної адміністрації, обласної 
прокуратури, але серйозних зрушень не було. А вже у 2017 
році ми досягнули певного прогресу і це результат послідов-
ної роботи. Цілу низку нарад  провів із цього питання голо-
ва Тернопільської обласної державної адміністрації, були по-
дані відповідні звернення до «Укроборонпрому», в управлін-
ні якого є «Промінь». Ми отримали офіційну відповідь, що 
«Укроборонпром» не заперечує, щоб керівництво держав-
ного підприємства «Промінь» на свій розсуд розпоряджало-

ся цією земельною ділянкою. Іншими словами, «Укроборон-
пром» практично дав дозвіл на те, що «Промінь» вже має під-
стави офіційно відмовитись від даної земельної ділянки, яка 
перейде в управління Тернопільської обласної державної 
адміністрації, а ТОДА на звернення власників гаражів змо-
же надати кожному з них у приватну власність земельну ді-
лянку для гаража. Окрім цього, проведено багато перегово-
рів безпосередньо з попереднім керівником цього підпри-
ємства Тарасом Біланом та теперішнім директором Андрієм 
Лікаренком, які сформулювали конкретні умови щодо роз-
рахунків власників гаражів, зокрема погашення заборгова-
ності за надані послуги. При їх виконанні керівництво заводу 
готове передати земельну ділянку і відповідно усі договори 
для того, щоб обласна держадміністрація могла передати цю 
землю у приватну власність людей. Я вірю, що у найближчий 
час ми спільно зможемо успішно завершити цей процес і тер-
нополяни матимуть можливість приватизувати земельні ді-
лянки під гаражами.

- Менш масштабна, але дуже важлива для тернополян 
конфліктна ситуація триває вже упродовж років на вули-
ці Леся Курбаса – це занедбана будівля посеред скверу. 

Щодо цього питання теж є успішні 
напрацювання? 

- Так, в сквері на вулиці Л.Курба-
са, 4–2 виникла ситуація, над вирі-
шенням якої працюю спільно з гро-
мадою. Йдеться про будівлю, яка була 
перетворена на суцільну руїну. Став-
ся навіть нещасний випадок – дитина 
травмувалася у ній. Перед виборами 
я пообіцяв людям, що прикладу мак-
симум зусиль, щоб демонтувати цю 
будівлю, а якщо з’явиться власник 
– він приведе її у належний стан. На 
сьогодні ми вже знаємо, хто є власни-
ком будівлі, а також його плани на за-
вершення будівництва. Спілкуючись 
із власниками, а також фахівцями, які 

ведуть це будівництво, здійснюють проектування, я ста-
вив обов’язкову вимогу, щоб вони не зруйнували тротуар-
ну плитку, що поряд, і не знищили сквер. Окрім цього, після 
закінчення будівельних робіт тут має бути облаштований  
дитячий  майданчик. Нас запевнили, що це буде стоматоло-
гічна клініка та інші громадські будівлі, в такому напрям-
ку це будівництво ведеться. Пізніше мешканці будинків, що 
неподалік від новобудови, звернулися до мене із зауважен-
ням, що опалення будівлі планується проводити при допо-
мозі твердопаливних котлів. Я оперативно знайшов фахів-
ців, які запевнили, що джерелом опалення у цій будові буде 
газ, тобто твердопаливних котелень не буде.  

 - Резонансним стало у місті питання переобладнан-
ня котелень на альтернативне паливо...

- Мешканців вулиць Л. Курбаса і Морозенка особливо 
турбує питання переобладнання котельні на вулиці Л. Кур-
баса на альтернативне паливо. Люди неодноразово до мене 
зверталися щодо цього питання. У свою чергу я  спрямував 
депутатське звернення до екологічної служби, в архбуд-
контроль і до міського голови Тернополя. Я отримав від-
повідь, що сьогоднікотельня, що по вулиці Леся Курбаса, 
не входить у проект переобладнання котелень на торф’я-
не паливо і роботи по її переобладнанню не ведуться. Про-
те я володію певною інформацією, що ця котельня входить 
у плани теплокомуненерго та міської ради по модерніза-
ції котелень і переходу на альтернативне паливо в рамках 
співпраці з міжнародними фінансовими інституціями, які 
будуть виділяти кошти, в тому числі на модернізацію цієї 
котельні. Тобто це питання таки може постати в майбут-
ньому.  Люди категорично проти такого проекту. Звісно, я 
як депутат докладаю і буду докладати усіх зусиль, щоб за-
хистити інтереси громади.

Довготривалі проекти і нові ініціативи
- Які роботи плануєте першочергово здійснити у 

2018 році? 
- Є кілька пріоритетних проектів: завершити капіталь-

ний ремонт прибудинкової території на вул. Леся Курбаса, 
2, оскільки попередньо роботи виконані ще у 2015 році  в 
окремих під’їздах, а в іншій частині будинку ремонт не про-
ведений завершити капітальний ремонт Морозенка, 3, що 
тривав  у 2016-2017 роках, та на вулиці Л. Курбаса, 9, який 
не вдалося завершити у 2017 році. 

Важливо провести ремонт прибудинкової території на 
вул. Курбаса, 4 та на вул. Морозенка, 7 У цьому, порівняно  
невеликому, будинку багато мешканців з особливими по-
требами – це люди з обмеженим зором. А там практично 
немає тротуару, дорога у жахливому стані. Я неодноразо-
во звертався до міського голови щодо необхідності ремон-
ту території. Зараз сформувався титульний список по капі-
тальному ремонту прибудинкових територій на 2018 рік. 
Я вже подав заявку щодо проведення ремонтних робіт на 
цьому об’єкті. 

Говорячи про плани, хочу також наголосити, що поряд із 
будинком, що на вул. Морозенка, 7, розташовано Дитячо-ю-
нацька спортивна школа № 1, куди приїжджають люди з 
усього міста,  а також  неподалік розташовані загальноос-
вітні школи №№ 29, 28 і дитячий садочок № 21. Там дороги 
у надзвичайно плачевному стані. Поряд із 29-ю та спортив-
ною школою є дорога, по якій їздять автомобілі, а тротуа-
ру немає. Відповідно для пішоходів дуже небезпечно ходи-
ти по цій дорозі. На останній сесії міської ради, при форму-
ванні бюджету, я звернув увагу депутатів на цю проблему. 
Сьогодні ми маємо протокольне доручення включити у ти-
тульний список на 2018 рік ремонт заїзду біля шкіл № 28, 
29, ДНЗ № 21 та облаштування тротуару. 

- Тобто є проекти, реалізація яких триває вже кілька 
років, а також нові ініціативи? 

- Так. Однозначно, що робота ведеться по різних напрям-
ках. Є проблеми, над вирішенням яких працюю упродовж 
років.  У нас є конкретні плани на 2018 рік. Капітальні і по-
точні ремонти будуть продовжені, матеріальна допомога 
щодо лікування для тернополян буде збільшена. Активно 
підтримаю реалізацію соціальних проектів.  Докладу усіх 
зусиль, аби розв’язати проблеми, щодо яких будуть зверта-
тися люди, максимально підтримати громаду у всіх нагаль-
них питаннях. 

Надіюся на підтримку громади, адже спільними зу-
силлями ми зробимо наш мікрорайон ще кращим!
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