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ВВооддаа,,  яяккуу  ммии  пп''єєммоо,,  ннаассппррааввддіі  ччаассттоо  ппииттннооюю  ннее
єє..  РРііддииннаа  зз��ппіідд  ккррааннаа  ——  ссууммннііввннооггоо  ккооллььоорруу  іі  ззіі
ссттііййккиимм  ззааппааххоомм  ххллооррккии  ——  ддоо  вваарріінннняя  ррааннккооввооїї
ккааввии  ннааддааєєттььссяя  ннее  ввееллььммии,,  ннааввііттьь  ппооппррии  ууссіі  ззааппеевв��
ннеенннняя  ввооддооккааннааллуу,,  щщоо  ввооннаа  ккрриишшттааллееввоо  ччииссттаа  ттаа
ппррииддааттннаа  ддлляя  ввжжиивваанннняя..  ППееррееввііррииттии,,  яяккуу  жж  ннаасс��
ппррааввддіі  ввооддуу  пп’’ююттьь  ттееррннооппоолляяннии,,  ввиирріішшииллаа  ггрроо��
ммааддссььккаа  ооррггааннііззааццііяя  ““ЗЗаа  ччииссттее  ммііссттоо!!””,,  ппррооввііввшшии
ннееззааллеежжннуу  ееккссппееррттииззуу  ввооддии..

— Ми опитали мешканців різних мікрорайонів
міста і з’ясувалося, що задоволених якістю питної
води у місті майже немає, — зазначає заступник
голови Тернопільської обласної громадської орга�
нізації «За чисте місто!» Антон Рекуш. — Хтось про�
пускає її через спеціальні очисні фільтри, хтось
привозить воду від родичів з села чи купує з ма�
шини. Хоча нас і запевняють, що вода з�під крана
є чистою, люди все ж використовують її тільки для
технічних потреб...

Наші активісти разом з інженером�мікробіоло�
гом із ДП «Тернопільстандартметрологія» (до ди�
ректора підприємства Миколи Тешнера ми звер�
нулися за допомогою) узяли проби води у 12 точ�
ках — у житлових помешканнях всіх мікрорайонів
міста, державних закладах, лікарнях та так званої
бутильованої з машини. 

Тернопільську воду тестували у лабораторії
майже тиждень. І ось висновок:  воду з�під
крана можна пити. Принаймні якщо є можли�
вість абстрагуватися від присмаку хлорки, то
більше нічого у воді з�під крана вам не загро�
жуватиме. 

— Отримавши результати аналізів відібраної

води, ми були трішки здивовані, — розповідає ін�
женер�мікробіолог випробувальної лабораторії
ДП «Тернопільстандартметрологія» Оксана Яр�
мусь. — Вода з�під кранів відповідає усім вимо�
гам ГОСТу, а от у питній воді «Долина�плюс», яку
продають з машини, ми виявили перевищення
норм кишкової палички. 

— Ми домовилися з головою ДП «Тернопіль�
стандартметрології» Миколою Тешнером про
подальшу співпрацю, — каже Антон Рекуш. —
Надалі будемо проводити більш детальну ек�
спертизу води із залученням всіх санітарно�
епідеміологічних служб та інших громадських
організацій. Наразі катастрофи з питною во�
дою немає. Але якщо не вживати жодних захо�
дів щодо контролю водопостачання, то невідо�
мо, що нас чекає уже в недалекому майбутньо�
му. Тернопільські водогони застарілі і потребу�
ють негайної заміни, очисні системи також не в
найкращому стані. Усе це є маленькою «бом�
бою» з годинниковим механізмом. Люди повин�
ні бути впевнені, що вода, яку подають з водо�
гону, справді чиста і не шкідлива для споживан�
ня. Окрім того, плануємо проводити експертизи
і продуктів. Адже інколи і самі не знаємо, що ку�
пуємо в магазинах…  
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Весна традиційно показує, хто де смітив.
Цьогорічна ж буде особливо потворною у
цьому прояві, адже Тернопіль уже котрий мі�
сяць живе на «сміттєвій бомбі»… Щоденна
вулична картина нагадує страшний сон чи
сцену з фільму�катастрофи: велетенські
смердючі «говерли» зі сміття, у яких зі зловіс�
ним карканням риються ворони, копирса�
ються  бомжі, бігають, розносячи заразу по
всьому місту, щурі та бродячі пси… Попри це
ми щодня ходимо на роботу, тут гуляють діти,
цим дихаємо ми з вами…  Тернопіль, який
завжди славився своєю чистотою та затиш�
ком, перетворюється на велетенський сміт�
ник або ж «маленький Чорнобиль». Хто там
уже пам’ятає про наші славні колись санато�

рії�здравниці та цілющі джерела? Які турис�
тичні «родзинки»?! Усе поховано під товсте�
лезним шаром сміття… А міська влада — не�
компетентна та недолуга — широко заплю�
щивши очі, знай, звітує про свої уявні «успіхи
та досягнення».  Мовляв, почекайте ще рік, і
буде вам «щастя» — сміттєпереробний за�
вод. От тільки нічого не каже про те, як про�
жити у смітті ще нестерпно довгий рік…  

Досі від екологічної катастрофи місто ряту�
вало тільки те, що добрих півберезня виявили�
ся щедрими на морози (мольфара наш горе�
мер на допомогу собі наймав, чи що — бо як
же інакше поясниш таке «везіння»?!). Але, як
не крути, а природи навіть Заставний не пере�
хитрує: уже за декілька днів місто буде пахнути

не підсніжниками і конваліями, а сміттєвими
випарами, і попливе у розталих відходах…  А
час, за який можна було очистити багатос�
траждальний Тернопіль від сміття, влада без�
дарно змарнувала, вчергове вправляючись у
словоблудді та марнославстві. 

А тим часом «слава» про тернопільське
сміття дійшла уже й до Києва. На першому
засіданні нового уряду прем’єр�міністр Аза�
ров «незлим тихим»   згадав і наше колись
«файне» місто: «Тернопіль  погруз у смітті,
шляхи розбиті, відходи не вивозяться…» То
доки ж сидітимемо у смітті? Доки??? Пора
очистити місто від сміття, у тому числі — на
Листопадовій! 

ТТООГГОО  ««ЗЗаа  ччииссттее  ммііссттоо!!»»
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ШШааннооввнніі  ттееррннооппоолляяннии!!  
ВВееллииккиийй  ППіісстт  ——  ппііддггооттооввккаа  ддоо

ВВееллииккоодднняя  ——  єє  ннааййссввііттлліішшиимм,,
ннааййббііллььшш  ппооввччааллььнниимм  іі  ззввоорруушш��
ллииввиимм  ччаассоомм  уу  жжииттттіі  ккоожжннооггоо
ххррииссттиияяннииннаа..  ЦЦее  ппееррііоодд  ввииппрраавв��
ллеенннняя,,  ддууххооввннооггоо  іі  ттііллеессннооггоо
ссммиирреенннняя,,  ммооррааллььннооггоо  ооччиищщеенн��
нняя  ттаа  ввннууттрріішшннььооггоо  ооннооввллеенннняя……
ЦЦее  ччаасс,,  ккооллии  ссееррццее  ннааппооввннююєєттьь��
ссяя  ддооббрроомм,,  ттееппллооттооюю  ттаа  ввііррооюю,,
яяккіі  ххооччееттььссяя  ддааррууввааттии  іінншшиимм..  ММии
ггооттууєєммооссяя  ззууссттррііттии  ВВооссккрреессіінннняя
ХХррииссттооввее  ——  ттоорржжеессттввоо  ввііррии,,
ттоорржжеессттввоо  ммааййббууттннььооггоо  жжииттттяя,,
яяккее  ссттооссууєєттььссяя  ккоожжннооггоо..  

ССппооккооннввііккіівв  іі  ппоонниинніі  ддоо  ппррииххоо��
ддуу  ВВееллииккооддннііхх  ссввяятт  ккоожжннаа  ввккрраа��
їїннссььккаа  ррооддииннаа  ггооттууєєттььссяя  ззааззддаа��
ллееггііддьь,,  ааббии  ннааййууррооччииссттіішшее  ууввііййттии
ддоо  нниихх..  ЦЦіі  дднніі  ——  ннааййссппрриияяттллииввіі��
шшиийй  ччаасс,,  щщообб  ззооссттааннооввииттииссяя  іі
ззааддууммааттииссяя  ннаадд  ввііччнниимм  іі  ввииссоо��
ккиимм,,  ннаадд  ссппррааввжжннііммии  жжииттттєєввииммии
ццііннннооссттяяммии  ттаа  ппррііооррииттееттааммии..  УУссіі
ммии  ——  іі  ввллааддаа,,  іі  ггррооммааддаа  ——  ппоо��
ввиинннніі  ззааммииссллииттииссяя  ннаадд  ннаашшииммии
ввччииннккааммии  іі  ссттааввллеенннняямм  ддоо  ллюю��
ддеейй  ттаа  ннааввккооллиишшннььооггоо  ссееррееддоо��
ввиищщаа..  ССааммее  ззаарраазз  ммааєєммоо  ччууддооввуу
ннааггооддуу  ооччииссттииттии  ддууммккии  ттаа  ппооммиисс��
ллии,,  ддооттооррккннууттииссяя  ддоо  ппееввннооггоо  ттаа��
їїннссттвваа..  ННаассттаавв  ччаасс  ддлляя  ооччиищщеенн��
нняя  ввллаассннооїї  ддуушшіі,,  ттііллаа  іі  ссввооєєїї  ооссее��
лліі..  ІІ  ннаашшооггоо  ссппііллььннооггоо  ддооммуу  ——
ррііддннооггоо  ТТееррннооппоолляя..  

ННее  ззааббууввааййммоо  ссллааввннуу  ттррааддии��
ццііюю  ппееррееддввееллииккооддннььооггоо  ппррииббии��
рраанннняя  ууссіімм  ммиирроомм..  

ЗЗррооббііммоо  ррааззоомм  ннаашш  ТТееррннооппіілльь
ччииссттиимм!!  

ННееххаайй  ззіі  ссввііттллиимм  ссввяяттоомм  ВВееллии��
ккоодднняя  ддоо  ВВаасс  ппррииййддее  ззддоорроовв''яя,,
щщаассттяя,,  ддуушшаа  ззннааййддее  ппррооббллииссккии
ссввііттллаа,,  ссееррццее  ппллооммеенніієє  ллююббоовв''юю,,
аа  ппооммииссллии  ссттааннууттьь  щщииррииммии  ттаа
ддооббррииммии!!  ВВссііхх  ВВаамм  ззееммнниихх  ббллаагг!!  

ТТееррннооппііллььссььккиийй  ггуурртт  ««HHiigghhWWaayy»»
ннааппииссаавв  ппііссннюю  ппрроо
ннооввооссттввооррееннуу  
ооррггааннііззааццііюю

+�"��#��
 
� � ���	��

#,���� 

ТТееттяяннаа  ББііллііннссььккаа,,  
ААннттоонн  РРееккуушш,,  

Тернопільська обласна 
громадська організація 

“За чисте місто!”
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ННааррооддииввссяя  3311  ббееррееззнняя
11998833  ррооккуу  вв  мм..  ЗЗббаарраажж..
ЗЗааккііннччиивв  ТТееррннооппііллььссььккуу
ааккааддееммііюю  ннааррооддннооггоо  ггоосс��
ппооддааррссттвваа  ((нниинніі  ——  ТТННЕЕУУ)),,
ззддооббууввшшии  ссттууппіінньь  ммааггііссттрраа
ззаа  ссппееццііааллььннііссттюю  „„ммііжжннаа��
ррооддннаа  ееккооннооммііккаа””..  ННаавв��
ччааввссяя  ннаа  ююррииддииччннооммуу  ффаа��
ккууллььттееттіі  ЧЧееррннііввееццььккооггоо
ннааццііооннааллььннооггоо  ууннііввееррссииттее��
ттуу,,  ддее  ззддооббуувв  ддррууггуу  ввиищщуу
ооссввііттуу,,  аа  ззггооддоомм  ззааккііннччиивв
ммааггііссттррааттуурруу..

ДДООССВВІІДД  РРООББООТТИИ
ЗЗ  22000044  рр.. — директор

ТОВ „Іво” (м. Тернопіль).
ЗЗ  22000066  рр.. регіональний

представник  по Тернопіль�
ській та Івано�Франківсь�
кій областях ТОВ „Ем Сі
груп” (м. Київ).

ЗЗ  22000088  року і донині пра�
цює в корпорації “Житло�
во�Комунальний союз Ук�
раїни” на посаді заступни�
ка генерального директо�

ра, керівника по західному
регіону. Корпорація займа�
ється обслуговуванням ко�
мунального майна.
ГГРРООММААДДССЬЬККАА  ААККТТИИВВННІІССТТЬЬ  

Учасник багатьох семіна�
рів з розвитку молодіжних
організацій, лідерства,
проведення виборів, спів�
праці зі ЗМІ.

11999988  рр.. — учасник між�
народної конференції „Єв�
ропейський щит дітей” з
питань розвитку молодіж�
ного руху в країнах Європи
(Польща), також учасник
конференції із захисту ді�
тей в Угорщині.

ЗЗ  22000022  рр.. — член мо�
лодіжної організації
„Молодіжна альтернати�
ва”. Керівник проекту в
Тернопільській області з
стажування студентів,
магістрів та аспірантів у
місцевих органах самов�
рядування.  

22000055  рр..  — учасник і спів�
доповідач (тема: «Перспек�
тиви розвитку малого та се�
реднього бізнесу, співпра�
ця органів місцевого са�
моврядування з ними»)
міжнародної конференції
„Срібна Вежа” (україно�
польський проект міжрегіо�
нальної співпраці).

ТТееттяяннаа    ББііллііннссььккаа  уу
11999922  ррооцціі  ззааккііннччииллаа
ТТееррннооппііллььссььккиийй  ддеерржжаавв��
нниийй  ппееддааггооггііччнниийй  ііннссттии��
ттуутт  ззаа  ссппееццііааллььннііссттюю  ббііоо��
ллооггііяя  ттаа  ххііммііяя..

УУ  11999955  ррооцціі закінчила
Рівненський державний
педагогічний інститут,
здобула кваліфікацію
“практичний психолог —
профконсультант”.

УУ  22000022  ррооцціі закінчила
магістратуру Тернопіль�
ської академії народно�
го господарства, здобув�
ши кваліфікацію магістр
з державної служби. 

ДДООССВВІІДД  РРООББООТТИИ
11999944  рріікк — спеціаліст

І категорії�інженер з під�
готовки кадрів Чор�
тківського районного
центру зайнятості.

11999955  рріікк  – провідний
психолог з профорієнта�
ційної роботи Тернопіль�
ського обласного цен�
тру зайнятості.

11999999  рріікк – заступник на�
чальника відділу організа�
ції перенавчання та про�
форієнтації Тернопільсько�
го обласного центру зай�
нятості.

ГГРРООММААДДССЬЬККАА  ТТАА  
ППООЛЛІІТТИИЧЧННАА  ДДІІЯЯЛЛЬЬННІІССТТЬЬ  

22000022  ——  22000066  рррр.. — де�
путат Тернопільської місь�
кої ради. Входила до скла�
ду постійної депутатської
бюджетної комісії. Була
позафракційним депута�
том. Відстоювала інтере�
си громади міста, займа�
лась впорядкуванням
прибудинкових територій,
активно відстоювала ін�
тереси виборців, надава�
ла депутатську допомогу
слабозахищеним верс�
твам населення.

Отримала ґрунтовну тео�
ретичну і практичну перед�

виборчу підготовку на тре�
нінгах Національного де�
мократичного та Міжна�
родного республіканського
інститутів (США). Неоднора�
зово нагороджувалась гра�
мотами облдержадмініс�
трації, державного та об�
ласного центрів зайнятості.

ННААУУККООВВАА  ДДІІЯЯЛЛЬЬННІІССТТЬЬ
На даний час є здобува�

чем кафедри нормальної
фізіології Тернопільського
державного медичного
університету ім. І.Я. Горба�
чевського. Неодноразово
виступала з доповідями на
міжнародних та всеукра�
їнських конференціях. Є
розробником ряду науко�
вих досліджень та авто�
ром більше 30 наукових
винаходів, які засвідчені
Свідоцтвами про право на
інтелектуальну власність
та видані Державним де�
партаментом інтелекту�
альної власності України. 

Нині працює начальни�
ком відділу організації
профорієнтації Тернопіль�
ського обласного центру
зайнятості. Заміжня. Має
доньку Христину 1991 ро�
ку народження.

——  ТТООГГОО  ““ЗЗаа  ччииссттее  ммііссттоо!!””
ііддее  ддоо  ттееррннооппоолляянн  іізз  ззааккллии��
ккоомм……

— Змусимо владу пра�
цювати на громаду — ось
гасло, із яким ми йдемо
до людей. Саме для того,
аби примусити чиновни�
ків працювати не на себе,
а на благо усіх тернопо�
лян та виконувати свої
безпосередні обов’язки,
ми створили ТОГО “За
чисте місто!”. Й зовсім не

випадково символом ор�
ганізації обрали мураху
— санітара природи. Во�
на у розпачі закликає усіх
згуртуватись і допомогти
у вирішенні проблеми, бо
інакше і наше озеро, і
парки, і сквери просто
зникнуть… Наше основне
завдання — не йти і влас�
норуч чистити місто, хоча
ми це регулярно робимо.
Наша справа —  вимага�
ти, щоб з міста негайно

вивезли сміття, а справа
органів місцевого самов�
рядування — організува�
ти його вивезення. Нато�
мість можновладці   обі�
цяють тернополянам ви�
рішити проблему, однак
постійно “забувають” про
свої обіцянки. А ще чо�
мусь  ігнорують те, що ни�
ні люди готові боротися
за свої права та за зем�
лю, на якій будуть жити їх�
ні діти. 
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ДДлляя  ттооггоо,,  щщообб  ««ррооззввоорруушшииттии»»  ввллааддуу  іі  ппррииммууссииттии  їїїї  ввииккооннууввааттии  ссввооїї
ооббоовв’’яяззккии,,  ммооллооддіі  йй  ннееббааййддуужжіі  ттееррннооппоолляяннии  ооррггааннііззууввааллииссяя  вв  ггррооммааддссььккуу
ннееуурряяддооввуу  ооррггааннііззааццііюю  зз  ппррооммооввииссттооюю  ннааззввооюю  ““ЗЗаа  ччииссттее  ммііссттоо!!””..  1111  ллююттоо��
ггоо  ввііддббууллаассяя  їїїї  ооффііццііййннаа  ппррееззееннттааццііяя  вв  ооффііссіі,,  щщоо,,  ззаа  іірроонніієєюю  ддоолліі,,  ррооззттаашшоо��
вваанниийй  ннааввппррооттии……  ммііссььккооїї  ррааддии..  ААккттииввііссттии  цціієєїї  ггррооммааддссььккооїї  ооррггааннііззааццііїї
ссттввееррдджжууююттьь,,  щщоо  ввжжее  ввттооммииллииссяя  ммооввччккии  ссппооссттееррііггааттии  ззаа  ееккооллооггііччннооюю  ккаа��
ттаассттррооффооюю,,  щщоо  ннаассууввааєєттььссяя  ннаа  ТТееррннооппіілльь  уу  ррееззууллььттааттіі  ббееззддііяяллььннооссттіі  ммеерраа
ЗЗаассттааввннооггоо  іі  ййооггоо  ккооммааннддии..  ТТООГГОО  ““ЗЗаа  ччииссттее  ммііссттоо!!””  ооччооллииллаа  ТТееттяяннаа  ББііллііннссьь��
ккаа,,  аа  їїїї  ззаассттууппннииккоомм  ссттаавв  ААннттоонн  РРееккуушш..
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——  ВВіідд  ччооггоо  іі,,    ннааййвваажжллииввіі��
шшее,,  ввіідд  ккооггоо  ввии  іі  вваашшаа  ооррггаа��
ннііззааццііяя  ххооччееттее  ооччииссттииттии  ТТеерр��
ннооппіілльь??  

— Ми, як це зрозуміло з
нашої діяльності та й, зреш�
тою, із самої назви гро�
мадської організації, праг�
немо очистити наше місто
від сміття — не лише того,
що на вулицях, а й того, що у
головах у багатьох людей…  

Наша громадська органі�
зація виникла «завдяки»

бездіяльності тернопіль�
ської міської влади. Важко і
боляче було дивитися на те,
що робиться у нас на вули�
цях… Та найстрашніше було
усвідомити, що за якийсь
час тернополяни уже поча�
ли звикати до такої ситуації
і не бачити в ній чогось над�
звичайного. 

Очистити місто від сміття,
усунути стихійні сміттєзва�
лища — наша головна ме�
та, але не єдина. Серед

завдань організації — гро�
мадський контроль за чис�
тотою парків, скверів, дво�
рів, тротуарів, доріг, узбіч,
чисте повітря і водойми,
якісні продукти харчуван�
ня. Нас хвилює і те, яку во�
ду п’ють тернополяни, і як
впливають на їхнє здо�
ров’я антени мобільних
операторів, які без жодних
дозволів встановлюють на
будинках. Працювати є ще
над чим…

— Хочемо звернути
увагу тернополян на те,
що, згідно з відповідним
законом, вивіз сміття із
прибудинкових терито�
рій повинен здійснюва�
тися не менше 12�ти ра�
зів у місяць, — зазначає
заступник голови Терно�
пільської обласної гро�
мадської організації «За
чисте місто» Антон Ре�
куш. — Очевидно, що
цих норм у Тернополі не
дотримуються, а, отже,
порушується закон і є
підстави скаржитися та
вимагати повернення
коштів.  Ми поставили
собі за мету юридично
підкувати населення і

готові пояснювати тер�
нополянам, як можна
законним шляхом по�
вернути гроші, які вони

заплатили за надання
послуги з вивезення
сміття. 

Активісти організації

«За чисте місто!» уже
розпочали відповідну
«просвітницьку кампа�
нію» серед мешканців
міста. Вони обходять бу�
динки і розповідають
тернополянам про їх
права як платників ко�
мунальних послуг та ви�
дають їм акт претензій,
пояснюючи, як його пра�
вильно заповнити. Зая�
ви можуть бути як колек�
тивні, так і індивідуаль�
ні. Засвідчити факт на�
копичення сміття має
представник жеку. Вар�
то також зареєструвати
заяву в канцелярії при�
ватного підприємства та
залишити у себе копію. 

ГГррооммааддссььккаа  ооррггааннііззааццііяя  ззааккллииккааєє  ттееррннооппоо��
лляянн  ппииссааттии  ззааяяввии  уу  ппррииввааттнніі  ппііддппррииєєммссттвваа,,
яяккіі  ооббссллууггооввууююттьь  їїххнніійй  ббууддиинноокк,,  ппрроо  ппооввеерр��
ннеенннняя  ккоошшттіівв  ——  уу  ррааззіі,,  яяккщщоо  ссммііттттяя  зз��ппіідд  ббуу��
ддииннккуу  ннее  ввииввооззяяттьь..  
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ЯЯКК  ВВИИ  РРЕЕППЕЕРРІІВВ  ННААЗЗВВЕЕТТЕЕ……
Проте час уже і знайомитися.

Отож: "High Way" — це Стас, Сер&
гій та Міша. Гурт існує уже понад
чотири роки. Склад його зміню&
вався, як погода за вікном —
неспинними життєвими течіями
когось приносило, когось відно&
сило, проте нині ця "брава трій&
ка" — незмінне ціле. Музичний
продукт, що випускає гурт — ре&
зультат їхньої колективної праці.
Причому праці настільки "колек&
тивної", що не лише співають, а
й усі тексти пісень хлопці пишуть
разом. А музику творить на ком&
п'ютері Стас. 

— Нас дуже часто про назву
гурту запитують, що це, мовляв
таке? — кажуть хлопці. — Пояс&
нюємо: "High Way" з англійської
можна перекладати по& різно&
му, але всі переклади пов'язані
з постійним вічним рухом...  Ми
зупинились на цій назві тому,
що вона заставляє нас невпин&
но йти вперед. А як, відомо, як
ви корабель назвете, так він
вам і попливе… Отак — із пос&
тійним неперервним рухом
емоцій — ми і вирушили у своє
музичне "плавання". 

Попри те, що, окрім музичної
діяльності, у їхньому житті є ще
навчання та робота (Стас вчить&
ся у Національному авіаційному
університеті у Києві, Сергій —
студент "політеху", майбутній
менеджер, а Міша — юрист та
економіст, студент ТНЕУ) хлопці
зізнаються, що саме музика ни&
ні для них — найголовніше. Тому
намагаються завжди знаходити
час для улюбленого заняття.
Наприклад, Стас, який навча&
ється у Києві, кожних вихідних
приїжджає до Тернополя на ре&
петицію. 

ППЕЕРРШШИИЙЙ  ККЛЛІІПП  ——  
ММААЙЙЖЖЕЕ  ««ГГООЛЛІІВВУУДД»»

Пісень у "активі"  гурту уже
понад три десятки, на добрих
кілька альбомів назбиралося. А
щоб далеко на звукозапис не
ходити, хлопці взяли й відкрили
у Тернополі, а віднедавна ще й
Києві, власну студію! Обіцяють,
що й першим альбомом неза&
баром наших меломанів поті&
шать…

У ротації на телеканалах —
тернопільських і всеукраїнських
— нині є два кліпи гурту. Знімав
їх столичний режисер Андрій
Приймаченко — до слова, свою
майстерність він відточував аж
у Голівуді… Обидва кліпи були
зняті у Тернополі, тож кожен мо&

же впізнати у них пейзажі рідно&
го міста.  

— Перший кліп, пригадують
хлопці, ми зняли за п'ять годин.
Хоча до зйомок готувалися мас&
штабно: орендували клуб, взяли
напрокат "Хаммер", запросили
дівчат на підтанцьовку — все у
кращих реперських традиціях.
Спершу, зізнаються, хотіли ліму&
зин узяти напрокат, проте вия&
вилося, що машини в прокаті
наразі нема, бо… згоріла! Ну,
зате вдалося зекономити…
(Сміються, — ааввтт..)

Окрім композицій ліричних
чи жартівливих, гурт виконує
пісні і на соціальну тематику. 

— Будучи тернополянами, які
люблять своє рідне місто, ми не
можемо залишатися осторонь
від його проблем, — зазнача&
ють учасники гурту. — Тому коли
дізналися про новостворену ор&
ганізацію "За чисте місто!", за&
хотіли познайомитися з її учас&
никами ближче, дізнатися де&
тальніше, чим живе та займа&
ється ця організація… Коли по&

бачили, що зроблено вже бага&
то реальних справ, виникла ідея
оспівати це у пісні. Тому нашу
нову композицію "За чисте міс&
то", на яку плануємо зняти ще й
кліп, присвятили роботі органі&
зації "За чисте місто!". У ній ми
закликаємо зберегти чистоту
нашого рідного Тернополя та не
залишатися байдужим до проб&
лем нашого міста. Адже для то&
го, щоб воно було по спра&
вжньому квітучим, кожен із нас
має докласти частинку своєї
праці та душі.   
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ННее  ввппррааввлляяююччииссьь  уу  ммаарр&&
ннооссллааввссттввіі  ((ннаа  ввііддммііннуу  ввіідд  ннаа&&
шшиихх  ммііссььккиихх  ммоожжннооввллааддцціівв)),,
ччллееннии  ооррггааннііззааццііїї  ««ЗЗаа  ччииссттее
ммііссттоо!!»»  ддеенньь  уу  ддеенньь  ррообблляяттьь
ррообблляяттьь  ссппррааввжжнніі  ССппррааввии..
ЦЦее,,  ззооккррееммаа……  

ССММІІТТТТЄЄВВАА  ККААРРТТАА  ТТЕЕРРННООППООЛЛЯЯ
Активісти організації «За чисте

місто!»  створили “сміттєву” карту,
аналогів якої, мабуть, немає в Ук&
раїні та відзняли аматорський до&
кументальний фільм. 

Наші волонтери — майже
півсотні активістів — ходили
містом з відеокамерою та фото&
апаратом, щоб зафіксувати
найбільші купи сміття, якого не
вивозять тижнями і місяцями,
—  зазначає голова осередку
ТНЕУ ГО “За чисте місто!” Юлія
Бас. – Об’їхали весь Тернопіль,
обійшли кожну вулицю, завіта&
ли до кожного двору, аби вивчи&
ти ситуацію зі сміттям. Побаче&
не шокувало: щурі та зграї во&
рон навколо переповнених кон&
тейнерів, від яких віє жахливим
смородом… І тут же поруч — іг&
рові майданчики, дитсадки,
школи… Тут гуляють діти, цим
ми дихаємо…

Ми зафіксували безліч сти&
хійних смітників та сміттєзва&
лищ, найбільше з яких — на ву&
лиці Микулинецькій. Матеріалів
зібралося на цілий фільм,окрім
того, на великій карті Тернополя
ми позначили ці місця, створив&
ши таким чином сміттєву карту
міста, яка наочно показала, що
Тернопіль, який ще донедавна
було одним із найчистіших міст
в Україні, нині перетворився на
великий смітник або ж малень&
кий Чорнобиль. 

Найстрашніше те, що щодня
на цій карті можна додавати
нові «зони сміттєвого лиха»…
З кожним днем стовпчик тер&
мометра підніматиметься все
вище, сніги почнуть танути — і
ми буквально плаватимемо у
смітті. А влада й далі грається
у мовчанку! Вивозити сміття є
куди, адже “тернопільські від&
ходи” готові прийняти на різ&
них офіційних сміттєзвалищах
як в нашій області, так і в су&
сідніх. Одначе чомусь місцева
влада відхиляє ці варіанти. Чи,
бува, не тому, що деякі її пред&
ставники й самі мають бізне&
совий інтерес у цій галузі?..

ННІІЧЧННАА  ЕЕККООЛЛООГГІІЧЧННАА  ВВААРРТТАА  
Аби не допустити нагромад&

ження у місті сміття та несанкці&
онованого вивезення його на
необлаштовані сміттєзвалища,
члени громадської організації
“За чисте місто!” організували у
Тернополі патрулювання.

— Коли після нашої “репре&
зентації” “сміттєвої карти” Тер&
нополя з&під під’їздів тернопо&
лян нарешті почали вивозити
сміття, що нагромадилось там
за кілька місяців, — розповідає
голова обласної громадської
організації “За чисте місто!” Те&
тяна Білінська, — ми взялися
відстежити, куди саме тран&
спортують відходи. Особливо

нас вразила постанова міської
ради про реалізацію так звано&
го проекту "системи сортування
та роздільного збирання побу&
тового сміття", який цинічно ви&
лився у незаконний викид сміт&
тя у селі Миролюбівка. Більше
того, відходи вивозять з облас&
ного центру за кілька кіломет&
рів і просто викидають у рови, а
потім ще й підпалюють, щоб не
накопичувались. Усі ці кричущі
факти зафіксували фото& й віде&
окамери наших активістів.  Аби
прослідкувати, чи, бува, їх не ви&
кидають десь посеред поля, як
це неодноразово траплялось
раніше, ми створили так звану
екологічну нічну варту. Усі вияв&
лені порушення члени нашої ор&
ганізації фіксували і передава&
ли у відповідні державні органи. 

ВВЕЕССННЯЯННЕЕ  ППРРИИББИИРРААННННЯЯ
Не народним гулянням, а на&

родним прибиранням зустріли
весну члени громадської орга&

нізації «За чисте місто!». 
— Влада замість того, аби приб&

рати, скаржиться, що бракує двір&
ників, коштів чи ще чогось, — ка&
жуть активісти організації «За чисте
місто!». — Ми ж вирішили показати
міській владі, як потрібно прибира&
ти в Тернополі: зібралися і вийшли
з мітлами на вулиці міста. Обирали
ті чи інші вулиці чи сквери ми не ви&
падково. Спочатку вивчили ситуа&
цію із засміченістю та обрали най&
брудніші території. З них і почали…
Кілька годин кропіткої праці — ми
мели, збирали сміття, вичищали усі
закутки — і вулиці, сквери та части&
ни паркових зон стали чистими. 

— Особливо приємно врази&
ло те, — зазначає Антон Рекуш,

— що долучились до нашої акції
і пересічні тернополяни, навіть
школярі. Вони охоче допомага&
ли нашим волонтерам та приби&
рали й підмітали територію нав&
коло своїх будинків. Діти — це
наше майбутнє, і якщо вдасться
прищепити їм «екологічну свідо&
мість», отже, можна бути впев&
неним, що майбутнє Тернополя
буде чистим. 

Пакетоване сміття учасники
акції складали у причіп трактора
— за чотири години причіп вщент
заповнили сміттям. Усі відходи
відвезли на легалізоване сміт&
тєзвалище. Таким чином ми по&
казали владі, що навести лад у
місті можна. І це дуже легко зро&
бити, було б бажання.

Відоме прислів’я каже, що
чисто не там, де прибирають, а
там, де не смітять. Якщо ж наше
місто забруднене, то давайте ра&
зом його зробимо чистим! —
закликав Антон Рекуш. 
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ВВооннии  ——  ооррииггііннааллььнніі,,  ссттииллььнніі,,  ннее  ссххоожжіі  нніі  ннаа  ккооггоо……  ВВооннии  ——
рреепп&&ггуурртт  ""HHiigghh  WWaayy""..  ІІ  яяккщщоо  ввии  йй  ддооссіі  ппрроо  нниихх  ннее  ччууллии,,  ттоо……    ттоо  ббуу&&
ттии  ттааккооггоо  ннее  ммоожжее!!  ААдджжее  ццеейй  ггуурртт  ——  ууччаасснниикк  ббааггааттььоохх  ммууззииччнниихх
ккооннккууррссіівв  ттаа  ффеессттиивваалліівв,,  ввееллииккиихх  ккооннццееррттіівв  ппррооссттоо  ннееббаа  ——  ссккаа&&
жжііммоо,,  ""ТТааввррііййссььккиихх  ІІггоорр""  ччии  ""ЧЧееррввооннооїї    РРууттии"",,  ддее  ввооннии  ккііллььккаа  рроо&&
ккіівв  ттооммуу  ссттааллии  ппееррееммоожжццяяммии!!  ППррооддооввжжууввааттии??  ЗЗааллююббккии!!  ССааммее
ззууссиилллляяммии  ххллооппцціівв  іізз  ""HHiigghh  WWaayy"",,  яяккіі  ззааррууччииллииссяя  ппііддттррииммккооюю  ннее&&
ббааййддуужжиихх  ммееццееннааттіівв,,  уу  ТТееррннооппоолліі  ббууллоо  ооррггааннііззоовваанноо  ппеерршшиийй  ((іі
ннааррааззіі  єєддиинниийй))  вв  ііссттооррііїї  ммііссттаа  рреепп  ттаа  ххііпп&&ххоопп  ффеессттиивваалльь  ""РРЕЕППттии&&
ллііяя""  ((ппеерршшаа  ннааззвваа  ——  ""ГГооллоосс  ввууллиицціі"")),,  яяккиийй  ууппррооддооввжж  ддввоохх  ррооккіівв
ззббиирраавв  уу  ннаашшооммуу  ммііссттіі  ввииккооннааввцціівв  зз  ууссііхх  ккууттооччккіівв  УУккррааїїннии..  ЇЇмм  аапп&&
ллооддууввааллии,,  ппііддссппііввууввааллии  ттаа  ппііддттааннццььооввууввааллии  уу  ккллууббаахх  ККииєєвваа,,  ВВіінн&&
нниицціі,,  ЧЧееррккаасс,,  УУжжггооррооддаа  ІІвваанноо&&ФФррааннккііввссььккаа,,  ЛЛььввоовваа..  УУ  ррііддннооммуу
ТТееррннооппоолліі  уу  нниихх  ннааввііттьь  ааввттооггррааффии  ннаа  ввууллииццяяхх  ппррооссяяттьь……    
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ВВ  ккоожжннооггоо  уу  ccееррцціі  єє  рріідднниийй  ТТееррннооппіілльь,,  ммііссттоо  ггееррооїївв  ��  ццее  ттввіійй

рріідднниийй  ТТееррннооппіілльь……
ЯЯ  ппооввееррттааююссьь  ззннооввуу  вв  ррііддннее  ммііссттоо,,  ддее  рріісс  яя,,  ннііяяккаа  ввііддссттаанньь

ннее  ддаассттьь  ззааббууттии  ддооррооггіі  ммііссццяя……  ППррооссппееккттии,,  ммаарршшррууттии  іі  ппааррккии,,
ллііттнняя  ссппееккаа,,  ччаасс  ппіікк,,  ззааккооххаанніі  ппааррии..  ДДеессяяттккии,,  ссооттнніі  ллююддеейй,,  рраа��
ййооннии,,  ккввааррттааллии,,  ллююббоовв,,  ТТееррннооппіілльь,,  жжииттттяя  ��  ццее  ппооггллииннааєє  вв  ддее��
ттаалліі,,  ппррииввііттнніі  ппооссмміішшккии,,  ннооввіі  ззннааййоомміі,,  ннее  ззннааюю,,  ххттоо  ддее,,  ааллее  уу
ццььооммуу  ммііссттіі  яя  ввддооммаа……

ППррииссппіівв::
ЗЗббеерреежжии  ссввіійй  ддіімм,,  ннаашш  рріідднниийй  ТТееррннооппіілльь  ��  ррааззоомм  ммии  ззммоо��

жжееммоо  ннее  ддааттии  ммааййббууттннєє  ппееррееттввооррииттии  уу  ппооппіілл!!  ((22рр))
ККооллии  ннаарреешшттіі  ссттааннууттьь  ппоогглляяддии  ппррооззооррииммии  ннаа  ннаашшее  ооззеерроо??

ММии  жж  ссаамміі  ссееббее  ппооззооррииммоо!!  ННаа  щщоо  ддииввииттииссяя  ттууррииссттаамм??  ВВссее  яякк
ббууллоо,,  ттаакк  іі  ббууддее  ччеерреезз  ррооккіівв  ттррииссттаа..  ЗЗааддууммааййссяя!!  ППіідд  ппллиинноомм
ччаассуу  ммии  ссттааллии  ввііддччуужжееннииммии,,  ннееввжжее  ццее  ттее,,  щщоо  ммоожжееммоо  ммии??  ЗЗаа��
ккииннууттии  ввууллиицціі  ссввооггоо  жжииттттяя  ббррууддоомм,,  щщоо  ддаалліі  ббууддее??  ЛЛююддии,,  ннеевв��
жжее  ввии  ззааннееддуужжааллии??  ССккаажжии  ммеенніі,,  ддрруужжее,,  яякк  ммоожжннаа  ббууттии  ббааййддуу��
жжииммии,,  ккооллии  ввссее  ттаакк  ннааппрруужжеенноо??  ЗЗееллееннее  ммііссттоо  ззммііннееннее  ннаа  ссіірріі
ттооннаа,,  ммии  ттооннееммоо  уу  ттооннннаахх  ссммііттттяя,,  ррооббии  ввииссннооввккии,,  ттооммуу  щщоо  вв
ццььооммуу  ттііллььккии  ннаашшаа  ввииннаа!!

ППррииссппіівв..
ІІ  ппооккии  ттввооєє  ммііссццее  ссеерреедд  гглляяддааччіівв,,  ттввооєє  ммііссттоо  ззаассииппааююттьь  ввссее

ннооввіі  ппррооббллееммии..  ММии  яякк  ооввооччіі,,  ззааккррииввааююччии  ооччіі,,  ннааччее  ппооччииннааттии
ннііччооггоо,,  ччии  ппррооссттоо  ннее  ххооччееммоо..  УУ  ллееггеенняяхх  єє  ззааммааллоо  ккииссннюю,,  ббрруудд��
ннее  ппооввііттрряя  ттииссннее,,  ппууссттіі  ооббііццяяннккии,,  ннааччее  ннааввммиисснноо……  ННееввжжее  ццее
ттее,,  ччооггоо  ввааррттіі  ммии??  ДДііййсснноо??  ІІ  щщооссьь  ззммііннииттии  ммоожжеешш  ттііллььккии  ттии
ссаамм!!  ТТееррннооппіілльь  ппооттррееббууєє  ббііллььшшооггоо,,  ппоорраа  ппррииййнняяттии  рріішшеенннняя::
ссккллааддааттии  ррууккии  ччии  ррооббииттии  щщооссьь??  ППооввіірр,,  яя  ввііррюю  вв  ккоожжннооггоо,,  ТТеерр��
ннооппіілльь  ббууддее  ччииссттіішшиимм,,  ррааззоомм  ммии  ззммоожжееммоо  ппооввееррннууттии  ййооггоо,,
яяккиимм  ббуувв  рраанніішшее..

ННее  ззааллиишшааййссяя  ббааййддуужжиимм!!  ММааййббууттннєє  ТТееррннооппоолляя  уу  ттввооїїхх  рруу��
ккаахх,,  ММИИ  ��  ЗЗАА  ЧЧИИССТТЕЕ  ММІІССТТОО!!
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ННааййччииссттіішшииммии  ммііссттааммии  ЄЄвв��
ррооппии  ееккссппееррттии  ввииззннааллии  ссттооллии��
ццюю  ШШввееццііїї  ССттооккггооллььмм  іі  ппооррттоо��
ввее  ннііммееццььккее  ммііссттоо  ГГааммббуурргг..
ММііссттаа  ббууллии  ввііддззннааччеенніі  ззаа  ззуу��
ссиилллляя,,  ввжжииттіі  ннииммии  ддлляя  ззааххииссттуу
ддооввккіілллляя..

Комісія ЄС визнала Сток�
гольм і Гамбург "зеленими
столицями" Європи в рамках
оголошеної ініціативи із за�
хисту довкілля. Зокрема, сто�
лиця Швеції носитиме це
звання протягом 2010 року, а
друге за величиною місто Ні�
меччини — в 2011 році. 

"Стокгольм і Гамбург — най�
більш активні в боротьбі із
забрудненням повітря, вжива�
ють зусиль для того, щоб пони�
зити рівень викидів парнико�
вих газів в атмосферу, а також

приділяють увагу переробці
відходів і очищенню стічних
вод. Їх приклад повинен на�

дихнути всю Європу", — заз�
начив представник спеціаль�
ної комісії ЄС Ставрос Дімас.

У Стокгольмі 95 відсот�
ків мешканців міста жи�
вуть поряд з так званими
"зеленими зонами". За
словами експертів, спеці�
альні насадження допома�
гають зменшити рівень шу�
му і захищають повітря від
шкідливих викидів. Крім
того, були відзначені сис�
тема громадського тран�
спорту Стокгольма, високі
темпи переробки відходів і
зниження кількості вугле�
кислого газу, що викида�
ється в атмосферу.
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**УУ  ббааггааттььоохх  ккррааїїннаахх  ннаа  ввииттррааттии  ддлляя  ппііддттррииммккии  ччииссттооттии

ддооввккіілллляя  ввииддіілляяююттьь,,  ннааппррииккллаадд,,  ччаассттииннуу  ппррииббууттккіівв  ввіідд  ттуу��
ррииззммуу..  ЗЗввииччааййнноо,,  щщоо  уу  ттааккооммуу  ррааззіі  ннее  ммоожжее  ббууттии  йй  ммооввии  ппрроо
ннеессттааччуу  ссммііттннииккіівв  ччии  ттууааллееттіівв  уу  ггррооммааддссььккиихх  ммііссццяяхх..  

**УУ  ББееллььггііїї  ууссіі  ппооббууттооввіі  ввііддххооддии  ррееттееллььнноо  ссооррттууююттььссяя  уу  ссппее��
ццііааллььнниихх  ккооннттееййннеерраахх..  ЗЗаа  ддооттррииммаанннняямм  ппррааввиилл  ссооррттуувваанннняя
ссллііддккууєє  ссппееццііааллььннаа  ссллуужжббаа....  ЯЯккщщоо  ггооссппооддаарр  ппооммііччеенниийй  уу
ннееддббааййллииввооссттіі  ((ссккаажжііммоо,,  ппооммііссттиивв  сскклляянніі  пплляяшшккии  ддоо  ппллаассттии��
ккооввиихх  мміішшккіівв  ддлляя  ззааллиишшккіівв  ххааррччіівв)),,  шшттррааффуу,,  щщоо  ммоожжее  ссяяггааттии
ссооттеенньь  єєвврроо,,  ннее  ооммииннууттии..

**ППіісслляя  ппееррееввиищщеенннняя  уу  ттооммуу  ччии  іінншшооммуу  ммііссттіі  ддооппууссттииммооїї
ккооннццееннттррааццііїї  ддііооккссииддуу  ааззооттуу  ((ввіінн  ппооттрраапплляяєє  уу  ппооввііттрряя  іізз  ввии��
ккииддааммии  ааввттоо))  ннаа  2200  ввііддссооттккіівв ккііллььккііссттьь  ззааххввооррюювваанньь  ссеерр��
ццееввоо��ссууддииннннооїї  ссииссттееммии  уу  ггооррооддяянн  ззррооссттааєє  уу  ссееррееддннььооммуу  ннаа
1100%%,,  ккооннссттааттууююттьь  ллііккаарріі..

ППеерршшее  ммііссццее  ццььооггоо  ммааллоо��
ппооччеессннооггоо  ррееййттииннггуу  ззааййммааєє
ууккррааїїннссььккиийй  ЧЧооррннооббиилльь..

Кількість потенційно за�
ражених людей: близько 5.5
мільйонів осіб. Коли при
випробуваннях на Чорно�
бильській АЕС 26 квітня
1986 року через вибух роз�
плавилось ядро реактора,
викид радіації був устократ
більший, ніж від атомних
бомб, скинутих на японські
Хіросіму і Нагасакі. Цей ра�
йон залишиться забрудне�
ним на десятки тисяч років. 

ННаа  ддррууггооммуу  ммііссцціі  ввиияяввиивв��
ссяя  ДДззеерржжииннссьькк,,  РРооссііяя..  

Кількість потенційно за�
ражених людей: 300 000.
Середня тривалість життя в
Дзержинську — центрі ро�
сійського хімічного вироб�
ництва — складає 42 роки
для чоловіків і 47 для жінок.

До закінчення холодної вій�
ни місто було основним цен�
тром виробництва хімічної
зброї. За період з 1930 по
1998 року тут були неправо�
мірно списані майже
300000 тонн хімічних відхо�
дів. Близько 190 тонн цих
речовин потрапили в ґрун�
тові води.

ТТррееттєє  ммііссццее  ддііссттааллооссяя  ккии��
ттааййссььккіійй  ппррооввііннццііїї  ЛЛііннььффеенньь..

Число потенційних потер�
пілих: 3 млн. На тлі цього
покритого сажею міста ки�
тайської провінції діккен�
сівський Лондон виглядає
куточком незайманої приро�

ди. Ліньфень перебуває в
серці китайського вугільно�
го басейну. Його пагорби
пориті шахтами � як легаль�
ними, так і нелегальними, а
повітря наповнене продук�
тами горіння вугілля. Не на�
магайтеся вивісити білизну
сушитися на вулицю: поки
висохне � почорніє. До сло�
ва, на території Китаю зна�
ходяться 16 з 20 найбільш
забруднених міст світу. Торік
один місцевий житель у бе�
сіді з кореспондентом
"Times" описав стан міста
так: "Кепська у нас тут міс�
цинка..." 
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ННААЙЙЗЗААББРРУУДДННЕЕННІІШШІІ  

ММІІССТТАА  ССВВІІТТУУ
ААммееррииккааннссььккаа  ннееккоо��

ммееррццііййннаа  ннааууккооввоо��ддоосс��
ллііддннииццььккаа  ооррггааннііззааццііяя
ІІннссттииттуутт  ББллееккссммііттаа
ооппууббллііккууввааллаа  ссппииссоокк
ддеессяяттии  ннааййббііллььшш  ззаабб��
ррууддннеенниихх  мміісстт  ппллааннееттии..  

Де ви, маленькі тернополяни і тернополяночки? Терно�
пільська обласна громадська організація “За чисте міс�
то!” оголошує конкурс малюнку «Розфарбуй Тернопіль
сам». До участі в конкурсі запрошуються діти віком до 12
років. Намалюйте Тернопіль, яким ви його бачите, або ж
Тернопіль, у якому б ви хотіли жити… Свої роботи (зі зво�
ротньої сторони малюнку вказавши своє повне імя, до�
машню адресу та телефон) присилайте або приносьте у
центральний офіс організації за адресою: вул. Листопа�
дова, 2 (тел. для довідок 42�21�01). Конкурс буде трива�
ти до 18 квітня. Переможців та найактивнiших участників
конкурсу чекають цікаві і цінні призи. 

УУВВААГГАА  ——  ККООННККУУРРСС!!
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Індексом "Е" (скорочення від "Європа")

позначають хімічні речовини, які додають
в продукти для поліпшення їх споживчих
властивостей: смаку, кольору, запаху, тер�
міну зберігання. Раніше назви цих хімічних
речовин писали на етикетках повністю,
але це займало так багато місця, що в
1953 році в Європі було вирішено заміни�
ти назви хімічних харчових добавок однією
буквою з цифровими кодами. У колишньо�
му Радянському Союзі ця система була
узаконена в 1978 році.  
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На початку століття саме поняття "харчо�

ві добавки" було досить умовним, і тим
більше умовним був контроль за їх засто�
суванням. Досить згадати, що 100 років
тому кокаїн теж вважався харчовою до�
бавкою і в напої того часу спокійно його
додавали. У свій час одним із запатентова�
них препаратів проти кашлю був "героїн",
а у 60�ті роки безпечним стимулятором
вважався метамфетамін. І лише через 5
років широкого його застосування лікарі,
а слідом за ними і увесь світ дізналися про
смертельно шкідливих побічні дії. 

Цілком можливо, що ще через 50 років
який�небудь барвник, щедро додається за�
раз в льодяники, буде сприйматися так са�
мо, як сьогодні героїн.
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Найшкідливішим з усіх винайдених ко�

дів, заборонених в усіх без виключення
країнах світу є:

ЕЕ112211 � цитрусовий червоний№2
ЕЕ112233 � фарбник амарант,
ЕЕ224400 � консервант формальдегід.
Якщо ж ви раптом зустрінете на етикетках

продуктів написи про натуральність, можна
вірити тільки наступним добавкам: Е330
(лимонну кислоту) добувають з цитрусових,
Е160а (каротин) � з томатів, а Е400 (альгінат
натрію) � з морських водоростей. Зустріча�
ються і більш екзотичні варіанти � фарбник
кармін отримують із засушених жуків, що
мешкають в Перу. Льодяники, морозиво та
йогурти завдячують своїм рожевим кольо�
ром саме цим комахам. Ну, а чи їсти сухари�
ки та соуси, які "пахнуть" димком, вирішува�
ти вам � пікантний аромат диму насправді
вилучають із... горілої тирси.

Турбота про власне здоров'я стає нині не
лише модною течією, але й боротьбою за
краще життя прийдешніх поколінь. Ну, зіз�
найтеся, вам би хотілося, аби ваші діти "го�
рами" споживали чіпси і запивали усе це га�
зованими напоями з ортофосфорною кисло�
тою? Отож�бо! Доброго вам здоров'я і "чис�
тих" продуктів.
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ООппиисс  ссккллааддуу  ппррооддууккттіівв  ннаа  ееттииккеетт��

ккаахх  ппооччииннааєєттььссяя  зз  ззааггааллььннооввііддооммиихх
сслліівв  ((ццууккоорр,,  ооллііяя,,  ввооддаа,,  ооццеетт  ......)),,  аа  ззаа��
ккііннччууєєттььссяя  ззааззввииччаайй  ""ссттрраашшннооюю""  лліі��
ттееррооюю  ""ЕЕ""  зз  ннааббоорроомм  ццииффрр..  ЩЩоо  ввооннии
ооззннааччааююттьь  іі  ччиимм  ннаамм  ззааггрроожжууююттьь,,  ччии��
ттааййттее  ддаалліі……

ТТррии  ппаацціієєннттккии��ппееннссііооннеерр��
ккии  уу  ттееррааппееввттаа::

——  ЛЛііккааррюю,,  ооссттаанннніімм  ччаассоомм
ззааддиишшккаа,,  ссееррццееббииттттяя,,  ббеезз��
ссоонннняя..

——  ППееннссііяя??
——  11220000..
——  ФФррууккттии,,  ффррууккттии,,  ффррууккттии..
ДДррууггаа::
——  ООссттаанннніімм  ччаассоомм  ззааддиишш��

ккаа,,  ссееррццееббииттттяя,,  ббееззссоонннняя..
——  ППееннссііяя??
——  990000..
——  ООввооччіі,,  ооввооччіі,,  ооввооччіі..
ТТррееттяя::
——  ООссттаанннніімм  ччаассоомм  ззааддиишш��

ккаа,,  ссееррццееббииттттяя,,  ббееззссоонннняя......
——  ППееннссііяя??
——  552200..
——  ППооввііттрряя,,  ппооввііттрряя,,  ппоо��

ввііттрряя......
******

ООддиинн  ммііссььккиийй  жжииттеелльь    ппррии��
їїххаавв  ддоо  ссееллаа  ввііддппооччииттии  іі  вврраанн��
цціі  ппіішшоовв  ппооррииббааллииттии..

ППііддііййшшоовв  ддоо  ммааллееннььккооггоо
ооззеерраа    іі  ззааппииттууєє  ззууссттррііччннооггоо  ::

——  ССккаажжііттьь,,  ббууддьь  ллаассккаа,,  уу
ццььооммуу  ооззеерріі  ммоожжннаа  ллооввииттии
ррииббуу??

——  ЗЗввииччааййнноо..
——  ЗЗннааччииттьь,,  яяккщщоо  яя  щщооссьь

ввппііййммааюю,,  ццее  ннее  ббууддее  шшккіідднниицц��
ттввоомм??

——  ТТаа  нніі,,  ццее  ббууддее  ддииввоомм……
******

——  АА  щщоо  ттааккее  ""ззееллеенніі  ""??  ––
ззааппииттууєє  ввччииттееллььккуу  ддооппииттллии��
ввиийй  шшккоолляярриикк..

——  HHее  щщоо,,  аа  ххттоо......  ЦЦее  ттааккіі
ллююддии  ......  ВВооннии  ззааххиищщааююттьь  ееккоо��
ллооггііюю,,  ооххоорроонняяююттьь  ппррииррооддуу,,
——  ппоояяссннююєє  ММааррііяя  ІІввааннііввннаа..

УУввееччеерріі  ххллооппччиикк  ссккаарржжииттьь��
ссяя  ннаа  ууччииттееллььккуу  ббааттььккооввіі��
««ккррууттееллииккуу»»  ::

——  ТТааттуу,,  ззооввссіімм  уу  ввччииттееллььккии
ддаахх  ппооїїххаавв,,  ттааккуу  ттууффттуу  жжееннее……

——  HHуу,,  щщоо  ттии  ххооччеешш,,  ——  ппоо��
ффііллооссооффссььккии  ппрроорріікк  ббааттььккоо..
——  ВВооннаа  жж    ""ззееллеенниихх""  іі  вв  рруу��
ккаахх��ттоо  ннііккооллии  ннее  ттррииммааллаа……

******
ККиитт  ппллааввааєє  ддооввккооллаа  ссааммккии

іі  зз  ддооккоорроомм  ккаажжее  їїйй::
——  ССккііллььккии  ккррааїїнн,,  ссооттнніі  ееккоо��

ллооггііччнниихх  ооррггааннііззаацціійй,,  ввііддооммиихх
ппооллііттииччнниихх  ддііяяччіівв,,  ммііллььййооннии
ллююддеейй  ——  ввссіі  ббооррююттььccяя  ззаа  ттее  ,,
щщообб  ннаашш  ввиидд  ввиижжиивв,,  аа  ттии  ммее��
нніі  ——  ггооллоовваа  ббооллииттьь,,  ггооллоовваа
ббооллииттьь  ......
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ЗЗааххооддяяччии  ддоо  ббууддьь��яяккооггоо  ммаа��
ггааззииннуу  йй  ооббррааввшшии  яяккииййссьь  ттоо��
вваарр,,  ввии  ннееооддмміінннноо  ззннааййддееттее  ннаа
ннььооммуу  шшттрриихх��ккоодд..  ППрроо  ййооггоо  ііссннуу��
вваанннняя  ззннааєє  ккоожжеенн,,  аа  ооссьь  ппоояясс��
ннииттии,,  ннааввііщщоо  ввіінн  іі  яяккиимм  ччиинноомм
ддіієє,,  ммоожжууттьь  ррооззппооввііссттии  ооддиинниицціі..
ООттоожж  ——  ччииттааййттее  ддаалліі,,  щщоо  ттааккее
шшттрриихх��ккоодд  іі  щщоо  ззаашшииффрроовваанноо  вв
ппааллииччккаахх  ттаа  ппррооббііллаахх..

Штрихове кодування винай�
шов американський інженер
Давид Колінз.  Коли молодий
випускник у 1950�х роках влаш�
тувався працювати на Пенсіль�
ванську залізну дорогу, йому до�
водилося сортувати вагони —
перераховувати та з’ясовувати
номера. Виконуючи такі дії, по�
милитися може кожен. Давиду
прийшла ідея освітлювати но�
мери вагонів прожекторами та
зчитувати їх за допомогою фо�
тоелементів. Інженер�винахід�
ник, він запропонував запису�
вати номера не тільки звичай�
ними цифрами, а й спеціальним

кодом, який складався з черво�
них та синіх смужок. Усе це мало
спростити процес розпізнаван�
ня вагонів, смужки розташову�
валися на стінках вагонів у пря�
мокутнику завдовжки до пів�
метра. Та на цьому Колінз не зу�
пинився. У 1968 році замість
прожекторі він почав викорис�
товувати сфокусований лазер�
ний промінь. Розміри смужок
стали набагато меншими, як і
розміри скануючої установки.
Така мінімізація та зменшення
розмірів наштовхнула інженера
на думку використовувати ство�
рений ним код не тільки на за�
лізній дорозі, а й у якості товар�
ного коду. Так штрих�код отри�
мав визнання і в супермарке�
тах для ідентифікації товару.

Як правило, перші дві цифри
штрих�коду означають країну
походження (виробника або
продавця) продукту, наступні
п'ять – підприємство�виробни�
ка, наступні п'ять – наймену�

вання товару,
його спожи�
вацькі власти�
вості, розмір,
масу, колір; ос�
тання цифра —
контрольна, во�
на служить для
перевірки пра�
вильності зчиту�
вання коду ска�
нером.
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ДДооббааввккии,,  яяккіі  ввииккллииккааююттьь  ппоояяввуу

ззллоояяккіісснниихх  ппууххллиинн:: E103, E105, E121,
E123, E125, E126, E130, E131, E142,
E152, E210, E211, E213�217, E240,
E447.

ДДооббааввккии,,  яяккіі  ввииккллииккааююттьь  ззааххввооррюю��
вваанннняя  шшллууннккооввоо��ккиишшккооввооггоо  ттррааккттуу::
E221�226, E320�322, E338�341,
E407, E450, E461�466.

ААллееррггееннии:: E230, E231, E232, E239,
E311�131.

ДДооббааввккии,,  яяккіі  ссппрриияяююттьь  ппоояяввіі  ххввооррообб
ппееччііннккии  іі  нниирроокк:: E171�173, E320�322.

ССттооккггооллььмм  ——  ““ззееллееннаа””  ссттооллииццяя  ЄЄввррооппии..

ППррооммииссллооввіі  ррууїїннии  ДДззеерржжииннссььккаа..
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