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УВАГУ:  

 Тернорпіль — 

файне місто! 

 В Тернополі 

багато 

визначних 

місць. 

 Тут живуть 

добрі люди. 

Тернопіль 
вечірній 

Тернопіль — місто у західній 

частині України, політико-

адміністративний, економіко-

діловий та культурний центр 

Тернопільської області. Один з 

трьох головних центрів історич-

ного регіону Галичина. Розташо-

ване на річці Серет. У Тернополі 

перетинаються важливі автомобі-

льні та залізничні шляхи. Єдине 

місто обласного значення Терно-

пільської області. Обслуговуєть-

ся міжнародним аеропортом Тер-

нопіль, що знаходиться у східній 

частині міста.  

Засноване у 1540 році Яном Тар-

новським.  

Покровителем міста вважають 

святу Теклю. До Другої світової 

війни вівтар з її зображенням 

знаходився у Домініканському 

костелі — нині церкви Непороч-

ного зачаття Матері Божої[5].  

Населення — 216 502 осіб (1 ве-

ресня 2012)[6]. Тернопіль займає 

площу 7268 га[6]. 
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Новомодні пиловсмоктувачі замінять 

тернопільських двірників? 

Тернопільщина: підприємство викидає сміття 

на незаконних сміттєзвалищах  
15:00 16.10.2012  

Не маючи відповідних документів та технічних паспортів на сміттєзвалище, підприємст-

во «Капітал-ПАРС», яке вивозить побутові відходи, порушує закон і забруднює місцевість. 

Підприємство здійснює вивезення твердих побутових відходів, забезпечує місто сміттєвими 

баками та сітками для роздільного вивезення сміття , обслуговує 64 контейнери для збору твер-

дих побутових відходів, для цього використовує два спецавтомобіля у м. Скалат. 

Однак у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України № 1173 від 16.11.2011 р. на 

конкурсних засадах ТзОВ  «Капітал-ПАРС» не визначено виконавцем посуг з вивезення побу-

тових відходів , проте за час здійснення діяльності підприємством, згідно договорів із контраге-

нтами з території м.Скалат вивезено 1152 м ТПВ. 

 На земельну ділянку куди здійснювалось видалення відходів відсутня  проектна документація, 

санітарно-технічний паспорт на сміттєзвалище не розроблено, документ, що посвідчує право 

користування земельною ділянкою відсутній 

Матеріали з  www.0352.co.ua  

12:30 14.11.2012  
У Тернополі на зміну двірникам з мітлою приходять новомодні пиловсмоктувачі. Відне-

давна місто почали прибирати спеціальними машинами. Чотириколісні міські 

сміттєсмоки збирають, як опале листя, так і інший непотріб. 
– Це чотирикубовий механізм. Тобто, має бункера на чотири куба. За зміну, як правило, заби-

рається 80 тисяч квадратних метрів. Це буквально десь два-три бункера набивається сміттям. 

Це і земля, і листя, все йде, – розповів заступник начальника міської шляхово-експлуатаційної 

дільниці Микола Корчук. 

Тротуарно-дорожні пилососи у Тернополі з‘явилися не випадково. Колись наше місто вважа-

лось одним із найчистіших в країні. 

– Ми насправді дуже прагнемо повернути нашому місту славу найчистішого міста в Україні. А 

для того, щоби працювати якісно в сьогоднішніх умовах, потрібно використовувати нові тех-

нології, нову сучасну комунальну техніку, нові підходи, – вважає міський голова Сергій 

Надал. 

Проте, повністю відмовлятися від двірників у місті навряд чи будуть. Та й самі люди із мітлою 

залишитися без роботи на бояться. 

– Пилосос само собою. Техніка є техніка. Але так, як сьогодні, то бачите, і вітер, той і техніка 

безсила трохи. Не знаю, що та техніка в зимі буде робити. Я вже не одну зиму перезимувала, 

то вже мені не дуже страшно. Головне, щоб пісок підвозили, –  каже двірник зі стажем пані 

Ольга. 

Та гуртом, як і традиційною мітлою, так і новим тротуарним пилососом, наше місто все ж стає 

чистішим. 
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