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Наразі новий завод — не що інше, як “кіт в
мішку” від Заставного. Угода про його будів�
ництво підписана нашвидкуруч (без жодних
громадських слухань та обговорень, аналізу
незалежних громадських та експертних ор�
ганізацій!) і в режимі «шито�крито». Отож, са�
ме час поговорити про підводну частину ай�
сберга. Тим більше, що у цьому випадку, як
каже народне прислів’я, «чим дальше в ліс,
тим більше дров». Про фірму�інвестора “Грін�
Енерджі�Юкрейн” — дочірню компанії бри�
танської EWS, відомо небагато. Ще менше її
представник розповів у міськраді про прин�
цип роботи заводу: це, мовляв, піроліз під
високим тиском. Отут і починається найціка�
віше… Адже від методу піролізу, який нам
“подають”, наче благо технічного прогресу,

Європа та інші цивілізовані країни відмови�
лися ще 20 років тому! Піроліз (від грецького
pyr — вогонь та lysis — розкладення) — тер�
мічне розкладення органічних з’єднань без
доступу повітря. І щоб нам не говорили, — це
класичне спалювання, тож у Тернополі хо�
чуть збудувати банальний сміттєспалюваль�
ний завод.

Чим це загрожує? Типовий приклад: після
багаторічного функціонування сміттєспалю�
вального заводу поблизу голландського
Роттердама в радіусі 30 миль від нього заб�
руднення коров’ячого молока досягло тако�
го рівня, що заборонили його продаж і спо�
живання… 
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— При спалюванні сміття виникає висо�
кий рівень викидів діоксину, — вважає фа�

хівець ТОВ “Корсбудпроект” Олег Божемсь�
кий (його компанія займалася реконструк�
цією сміттєзвалища в Малашівцях та ство�
ренням сміттєпереробного комплексу і на�
віть розробила технічно�інформаційну про�
позицію, але влада міста нею не зацікави�
лася). — Яким би малим не був викид діок�
синів, вони на десятиліття залишаються в
навколишньому середовищі. Саме тому
навколо навіть найліпших сміттєспалю�
вальних заводів, що цілковито відповіда�
ють нормам ЄС, створюється санітарна зо�
на радіусом, як мінімум, 1,5 км від труби
спалювання, а при багаторічному функціо�
нуванні заводу — до 30 км. У ближній зоні
випадають великі аерозольні частки, а
дрібні можуть поширюватися на десятки кі�
лометрів. А тепер уявіть: у нас цей завод
хочуть збудувати прямо в місті, причому
відносно неподалік його центру! Завод,
який складає велику небезпеку для Терно�
поля і життя його мешканців — ось вам і
приклад “турботливого ставлення до своїх
виборців” від мера Заставного!  

Невже ж наш із вами Тернопіль, про який
влада так часто любить говорити як про євро�
пейське місто (але ж скільки не кажи «халва»,
у роті солодше не стане!), на десятому році ХХІ
століття не заслуговує чогось кращого за вар�
варські методи спалення сміття — справді
досконалого, сучасного, екологічно безпечно�
го сміттєпереробного підприємства? І невже
допустимо, щоб з “легкої” руки некомпетен�
тного і безвідповідального мера Тернопіль
став новим Чорнобилем?

І ще одне: чому Заставний так наполегливо,
усіма правдами і неправдами, пробиває цю
антиекологічну бомбу? Якщо цей завод на
шкоду місту і людям, то чим він керується?
Невже особистий інтерес заслонив йому очі
на інтереси всієї тернопільської громади? Ви�
ходить, що так.

ТТООГГОО  ««ЗЗаа  ччииссттее  ммііссттоо!!»»

ГАРЯЧІ, ТЕПЛЕНЬКІ І ХОЛОДНІ НОВИНИ4 сторінки Безкоштовно

нова
Тернопільська газета

��� ����	���
!�� ��"�� " #���
"��
��� 
�	�
������ 

$� ��" %����
&���'�

( ���) * ���)

+� ����� �����,
#20а  22 травня 2010 року

Шановні тернополяни!
З нагоди величного христи�

янського свята Святої Трійці,
яке з прадавніх часів серед
нашого народу величають ще
й Зеленими святами, прий�
міть найщиріші побажання
щастя, добра і любові.

У день П'ятидесятниці Свя�
тий Дух зійшов на апостолів,
окрилив і надихнув їх нести у
світ істину, правду і любов до
ближнього. У цей світлий
день люди приносять додому
освячене в церквах духмяне
зілля, а разом з ним — мир,
злагоду і Боже благословен�
ня. Людські серця наповню�
ються добром, щирістю, ду�
шевним теплом і всепрощен�
ням. Це світле свято, яке не�
се доброту, світло та любов.
Свята Трійця  — це свято, що
виходить з глибини самої Ду�
ші. Нам нині якраз і не виста�
чає таких світлих святкових
днів — днів ствердження
справжніх людських ціннос�
тей, днів перемоги Духовного
над буденним. Ми переконані
— якщо цього дня кожен з
нас зробить бодай одну добру
справу чи скаже хоч одне
тепле слово ближнім своїм,
— світ неодмінно стане кра�
щим. Ми самі повинні твори�
ти доброту в цьому світі! Наші
працелюбні і добрі люди зас�
луговують на те, щоб жити в
красивій та могутній країні, у
файному й чистому місті Тер�
нополі!

Нехай свята Трійця єднає,
надихає, осяює, освячує та
береже кожного з нас на до�
розі правди і взаєморозумін�
ня. Нехай Бог Отець просві�
тить наші думки, Бог Син
зміцнить сили, а Святий Дух
оживить всі наші починання

Веселих і радісних свят!
ТТееттяяннаа  ББііллііннссььккаа,,  

ААннттоонн  РРееккуушш,,  
ТТееррннооппііллььссььккаа  ооббллаассннаа  

ггррооммааддссььккаа  ооррггааннііззааццііяя  
««ЗЗаа  ччииссттее  ммііссттоо!!»»

ТТееррннооппіілльь  ууввііччннииттьь  ййооггоо  ппаамм’’яяттьь  
ммееммооррііааллььннооюю  
ддоошшккооюю
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ЗЗааттиишшшшяя  ппеерреедд  ббууррееюю  ——  ссааммее  ттаакк  ннааррааззіі
ммоожжннаа  ооххааррааккттееррииззууввааттии  ссттаанн  ссппрраавв  іізз  ввииввее��
ззеенннняямм  ппооббууттооввиихх  ввііддххооддіівв  уу  ммііссттіі..  ««ССммііттттєєвваа
ккррииззаа»»    уу  ТТееррннооппоолліі  ввззяяллаа  ттаайймм��аауутт,,  ааллее  ссммоо��
рріідд  ввіідд  ннееїї  щщее  ннее  ввииввііттррииввссяя  ——  яякк  уу  ппрряяммооммуу,,
ттаакк  іі  вв  ппееррееннооссннооммуу  ззннааччеенннняяхх..  ІІ  ссппооддііввааттииссяя
ннаа  ттее,,  щщоо  ууссіі  ппррооббллееммии,,  ппоовв’’яяззаанніі  іізз  ппооннаадд
ппііввррііччннооюю  ссммііттттєєввооюю  ббллооккааддооюю,,  ттееррннооппоолляяннии
ннееззааббаарроомм  ззааббууддууттьь,,  яякк  ссттрраашшнниийй  ссоонн,,  ннаа
жжаалльь,,  ннее  ддооввооддииттььссяя..  

ЧЧии,,  ммоожжллииввоо,,  ввии  йй  ддооссіі  ввііррииттее,,  щщоо  ннаашш  ггооррее��
ммеерр,,  ооссооррооммииввшшииссьь  ззаа  ччаасс  ссввооєєїї  ккааддееннццііїї  ннаа
ввссіі  ззаассттааввккии,,  ««ннаа  ззааккууссккуу»»  ссввооїїхх  ««ссллааввнниихх  ддіі��
яянньь»»  ттааккии  ««оощщаассллииввииттьь»»  ммііссттоо,,  ззббууддууввааввшшии
ссммііттттєєппееррееррооббнниийй  ззааввоодд,,  іі  ттиимм  ссааммиимм  ввиирріі��
шшииттьь  ппииттаанннняя  ззіі  ссммііттттяямм  рраазз  іі  ннааззааввжжддии??  ЯЯккщщоо
ссппррааввддіі  єє  ллююддии,,  яяккіі  ттаакк  ддууммааююттьь,,  ттоо  ввооннии  ддуужжее
йй  ддуужжее  ппооммиилляяююттььссяя..  ААдджжее  ппіідд  ввиигглляяддоомм  ннііббии��
ттоо  ««ннааддссууччаассннооггоо  ссммііттттєєппееррееррооббннооггоо  ззааввооддуу
ббеезз  шшууммуу  ттаа  ззааппааххуу»»,,  яяккиийй,,  ззггіідднноо  зз  ««ббаасснняяммии»»
ЗЗаассттааввннооггоо,,  уужжее  ззаа  рріікк  ппооссттааннее  ннаа  ттееррииттооррііїї
ТТееррннооппііллььссььккооггоо  ккооммббааййннооввооггоо  ззааввооддуу,,  ннаасс��
ппррааввддіі  ннаамм  ппррооппооннууююттьь  ееккооллооггііччннуу  ббооммббуу!!  

ББууттии  вв  ТТееррннооппоолліі  іі  ннее  ввііддввііддааттии
ссттаавв  ——  ццее  яякк  ммааттии  ннаа  ууввааззіі  ЄЄггииппеетт
ббеезз  ппіірраамміідд..  ТТееррннооппііллььссььккиийй  ссттаавв
——  ооккрраассаа  іі  ггооррддііссттьь  ммііссттаа,,  іізз  ййооггоо
ллаассккааввииммии  ххввиилляяммии  ббііллььшшііссттьь  іізз
ннаасс  ппооддууммккии  ввііттааєєттььссяя  ччии  ннее  щщоодднняя..

Весна принесла нам довгоочіку�
вані теплі дні. Скоро набережна
ставу наповниться тернополянами,
що прагнуть відпочити від щоден�
них клопотів. І що вони побачать?
Попри те, що прекрасне озеро та
пляжі біля нього, здавалося б, ство�
рюють прекрасні умови для відпо�
чинку, все ж втішного мало... Хоча
за розумних керівників та совісних
людей ми взагалі б не мали проб�
лем із літнім відпочинком. На жаль,
із кожним роком відпочивати на
березі «тернопільського моря» стає
все проблематичніше. Брудно так,
що відпадає усяке бажання лізти у

воду, до того ж насторожують три�
вожні сигнали санстанції — то
вміст нафтопродуктів у воді пере�
вищує санітарно�гігієнічні норми
(найбільше у цьому винні водії, які
миють у ставу машини — після од�
ного миття авта нафтова пляма у
воді сягає розмірів 15х15 м), то різ�
номанітні хвороботворні бактерії
та й, либонь, чи не вся таблиця
Менделєєва. Зрештою, коли прой�
тися набережною, бажання лізти у
воду й ніжитися на сонці зникне са�
ме по собі навіть без висновків
СЕС: у піску та воді повно пластико�
вих пляшок, бляшанок, різного
скла, поліетиленових пакетів тощо.
Баки для сміття на береговій лінії
(хоча вони тут — велика рідкість!)
переповнені, з огидними вивале�
ними «нутрощами»… 

((ППррооддооввжжеенннняя  ннаа  ссттоорр..22))
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ЗЗааккііннччеенннняя..  ППоочч..  ннаа  ссттоорр..11
«Прибираємо», — кажуть

у відповідних управліннях.
Але, якщо пройти набереж�
ною, вкотре можна перес�
відчитись, що у воді біля
берега ті ж скляні пляшки,
декотрі замулені, бо ле�
жать там, напевно, не один
рік, заіржавілі бляшанки,
різнобарвні обгортки від
чого завгодно. Офіційний
пляж у місті лише один, на
інших же, так званих не�

санкціонованих, про роз�
дягальні, лежаки, пара�
сольки, біотуалети чи мед�
пункт навіть не йдеться —
це вже узагалі з розряду
фантастики… Натомість
відсутність сонцезахисних
накриттів, підведеної пит�
ної води, антисанітарія в
громадських вбиральнях, а
також стихійна торгівля —
сумні реалії…

Болить душа й за те, що
Тернопільський став об�

любували браконьєри,
для яких шкідництво стало
прибутковим бізнесом і
які у прагненні наживи не
зупиняються ні перед чим,
а відповідні інстанції бо�
рються з ними, ніби воду в
решеті носять… 

А найстрашніше те, що ця
жахаюча картина уже бага�
то кілька років як стала
«нормою» — принаймні для
міської влади, яка, «широ�
ко заплющивши очі», знай,

натхненно солов’єм розли�
вається про перлину в цен�
трі міста, не помічаючи, що
від її злочинної і цинічної
бездіяльності уже дуже
скоро ця перлина може пе�
ретворитися в екологічну
загрозу…

Не дамо байдужій та без�
відповідальній владі зана�
пастити перлину міста!
ЗаСТАВимо владу прислу�
хатися до проблем cтаву !

ТТООГГОО  ««ЗЗаа  ччииссттее  ммііссттоо!!»»�
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ННааррооддииллаассяя  2288  ккввііттнняя  11997777  ррооккуу  вв  мм..  ТТеерр��
ннооппіілльь..  

ООссввііттаа  ввиищщаа.. Закінчила Тернопільський
державний педагогічний університет, фа�
культет: індустріально�педагогічний, спеці�
альність: педагогіка і методика середньої
освіти. 

ТТррууддоовваа  ддііяяллььннііссттьь::
2000 р. — Тернопільський обласний

центр зайнятості
Є співавтором діагностичної комп’ютер�

ної програми «Методика визначення та оцін�

ки структури інтелекту». Нагороджена дипло�
мом І ступеня управлінням освіти і науки
Тернопільської ОДА та дипломом ІІ ступеня
Міністерством освіти та науки України як ла�
уреат Всеукраїнського огляду�конкурсу «Ро�
бітнича професія’2009» за  співавторство у
розробці презентації професії «Електрога�
зозварник».

Кожен господар хоче, щоб у його оселі бу�
ло красиво та чисто, адже безлад у власній
оселі зачіпає до глибини душі. Так і нам, чле�
нам громадської організації «ЗА ЧИСТЕ МІС�
ТО», боляче дивитись як наше прекрасне
місто занепадає і перетворюється на зви�
чайне та провінційне містечко. А ми хочемо,
і я думаю, зі мною погодяться усі мешканці
Тернополя, пишатись нашим містом, прагне�
мо, щоб воно зберегло свою родзинку було
охайним, самобутнім та процвітало. 

Тому й вимагаємо у влади міста зверну�
ти увагу на вулиці, під’їзди, фасади будин�
ків, прибудинкові території. І закликаємо
кожного тернополянина: давайте почнемо
з себе! Перестанемо викидати сміття у
скверах та недопалки на асфальт, лузати
насіння на вулиці, обмальовувати стіни бу�
динків псевдографіті. І цим самим покаже�
мо міській владі та нашим дітям хороший
приклад. Адже, як казав герой дитячого
мультфільму: «Чистота — запорука   здо�
ров’я, а порядок передусім!».

ННааррооддииллаассяя  44  ссееррппнняя  11998833рр..  вв  сс..ООссттрріівв
ТТееррннооппііллььссььккооггоо  ррааййооннуу..  

Закінчила Острівську загальноосвітню
школу І�ІІІ ступенів. У 1990 році – учасниця
товариства «Вертеп». З 1995 року – учасник
молодіжної організації «Просвіта». 1999 –
2003 р.р. – Теребовлянське вище училище
культури – факультет режисури. 2009  —
Рівненський державний педагогічний уні�
верситет – художньо�педагогічний факуль�
тет, кафедра режисури, 4�ий курс, заочне
відділення. Нині працює режисером�поста�
новником та режисером монтажу в про�
дакшн�студії «Без питань!».

Хтось скаже, що найкрасивіше місто у
світі — це Париж, інший — Прага, а для ко�

гось це Рим чи Відень...   А от для мене най�
рідніше і найкрасивіше місто — це Терно�
піль! 

Тут зелені парки Версалю, величні храми
Італії, охайні сквери Австрії, чистенькі ву�
лиці й озеро, наче в Венеції... Таким я за�
пам’ятала Тернопіль в дитинстві...  Що ж
сталося? Чому наше місто так разюче змі�
нилося?  

Чому у парках поміж квітів ростуть гори зі
сміття, а в озері замість лотосів «цвітуть» об�
гортки від чіпсів і шоколадок???

Це обурює і лякає! І водночас наводить на
сумні думки...

Мені захотілося повернутися у Тернопіль
мого дитинства. У місто казкових героїв у
парку Топільче, у місто, де по плесу води кур�
сує білосніжний катер...

У громадській організації "За чисте міс�
то!" я не випадково. Тут я розвиваюся, тво�
рю і докладаю усіх зусиль, щоб і Тернопіль
йшов шляхом розвитку і відродження. Щоб
тут розквітали не тільки каштани, але й куль�
тура міста. Щоб у парках пахло свіжоскоше�
ною травою, а не сміттям. Щоб вулиці виб�
лискували куполами церков, а не пляшками
від пива.

І якщо кожен з нас хоча б трішки проя�
вить культуру поведінки, не буде смітити,
нищити пам’ятки архітектури і не забува�
тиме, що насамперед він тернополянин —
наше місто обов’язково буде найкрасиві�
шим, найзеленішим і найчистішим містом
України!

Тернопіль файне місто, і воно того варте!
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ННааррооддииввссяя::  1199..0088..11998888рр  вв  мм..ТТееррннооппіілльь
ООссввііттаа:: 2003� 2006р— центр професійно�

технічної освіти №1   факультет автомобіль�
ного електроустаткування  №1, 2006� 2010р
— ТНПУ ім. В.Гнатюка  інженерно�педагогіч�
ний факультет  заочна форма навчання.

На даний час працюю помічником режисера в
продакшн�студії «Без питань!» а також є головою
громадської приймальні в Тернопільській облас�
ній громадської організації «За чисте Місто!».

Мені не байдуже, коли моє місто нагадує сміт�
ник, не байдуже, коли перлина міста — тернопіль�
ський став забруднений і усіма забутий, не байду�
же, коли наш рівень екологічної культури дозво�
ляє нам допустити і тривалий час терпіти такий
прикрий стан речей. 

І я не один такий: усім членам громадської орга�
нізації “ЗА ЧИСТЕ МІСТО” і кожному тернополяни�
ну боляче дивитися, як його рідне місто з верхівки
рейтингу найчистіших міст країни скочується все
нижче і нижче, перетворюється на брудне, провін�
ційне та  нічим не примітне містечко. 

А це ж наш дім! Тут ми виросли, тут живемо і тут
будуть жити наші діти. І в наших силах виправити
ситуацію. Привернути увагу влади до забруднених
вулиць та скверів, увагу громадськості та кожного

мешканця міста до нашої екологічної культури. Ко�
ли ми не смітитимемо у парках та на вулицях, ко�
ли не дозволимо собі чи комусь іншому зіпсувати
лавку у сквері або розмалювати пам’ятник, лише
тоді ми зможемо зберегти наше місто і повернути
Тернополю його добру репутацію. Бо ж  чисто не
там, де прибирають, а там де не смітять. А ще, точ�
ніше, де прибирають і не смітять. Адже це наше
місто і наша справа!
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ЮЮллііяя  ББаасс  ннааррооддииллаассьь  1111  ллююттооггоо  11998899  ррооккуу  вв
мм..  ТТееррннооппіілльь..  

ООссввііттаа:: У 2005р. закінчила Тернопільську
класичну гімназію, нині студентка 4 курсу юри�
дичного факультету Тернопільського Націо�
нального Економічного Університету.

Нині, на жаль, маємо справу з кризою вихо�
вання та духовності молодого покоління. З
кожним днем зростає підліткова злочинність,
діти не можуть реалізувати себе у суспільстві,
не знають елементарних правил поведінки, які
так необхідні для побудови громадянського
суспільства не через десятки років, а вже сьо�
годні. «Розру-ха не в навколишньому світі, роз�
руха в головах!», — говорив відомий літератур�
ний персонаж  професор Преображенський.
Саме духовний Чорнобиль породив Чорнобиль
екологічний. І вирішення екологічних проблем
— це насамперед зміна свідомості.

Тернопіль — перлина України, область, на�
сичена архітектурними памятками, прекрас�
ними лісами, чистими озерами та неймовірно
красивою природою, найчистіше та найзеле�
ніше місто України за даними 2003р. Нині ми
— тернополяни — довели наше місто до еко�
логічної кризи, діти граються біля стихійних
сміттєзвалищ, люди забули, як це — викидати
сміття у сміттєві баки, всі звикли до зграй без�
притульних собак, які вештаються біля сміття
та шукають поживи. Найбільшою проблемою є
те, що діти це все бачать, та самі роблять як

дорослі – викидають сміття собі під ноги. Тому
розвиток громадської сили, яка зможе втілити
цікаві та сучасні проекти в життя, дозволить
молоді розвиватись та удосконалюватись,
зможе ефективно проводити просвітницьку
роботу серед дітей, є надзвичайно потрібним у
нашому місті. Такою силою я вважаю саме
громадську організацію «За чисте місто!», ад�
же їй насправді вдається впливати на духов�
ний, екологічний та світоглядний розвиток
особистості.
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РРААЗЗООММ  ППООВВЕЕРРННЕЕММОО  
ТТЕЕРРННООППООЛЛЮЮ  ЙЙООГГОО  ККРРААССУУ!!

Аби вичистити місто після
«сміттєвої кризи», уже вдруге за
останній час активісти ТОГО «За
чисте місто!» організували у Тер=
нополі велику весняну толоку. До=
лучитися до неї, розповідає
заступник голови Тернопіль=
ської обласної громадської ор=
ганізації «За чисте місто!» Антон
Рекуш, зібралося багато молоді.
Особливо приємно, що зголоси=
лися нам допомогти і учні Терно=
пільської ЗОШ № 19. Діти разом
із своїми вчителями прибирали
паркову зону на т.зв. БАМі. Най=
молодшій учасниці толоки випов=
нилося лише чотири рочки, проте
з мітлою маленька помічниця
вправлялася, як справжня госпо=
динька! Така ініціатива вражає до
глибини душі, адже діти, хоч як не
банально це звучить, — наше
майбутнє.

На території біля вул. Листопа=
дової позамітали та очистили
сквер, посадили на клумбі квіти.
Активісти ТОГО «За чисте місто!»
— серед них особливо хочеться
відзначити Катерину Попову,
Юлю Красовську, Ірину та Володи=
мира Людкевичів, Юлю Бас, Еліну
Чекалову та Миколу Северина —
упорядкували територію біля ста=
резної тернопільської липи — од=
ного із символів нашого міста. Та=
кож учасники толоки, н а прохан=
ня жителів вулиці Чернівецької,
прибирали територію біля багато=
поверхівок масиву, який можна
назвати, мабуть, «рекордсменом»
із забруднення.

— Картина, яку ми побачили,
приїхавши на Чернівецьку, шоку=
вала, —  каже Антон Рекуш. —
Спершу навіть не знали, з якого
боку взятися за роботу — настіль=
ки засміченою була територія.
Проте спільними зусиллями таки
вдалося привести до порядку лі=
сосмугу біля будинків. 

Останнім пунктом терно=
пільської толоки стала вулиця
Живова біля автовокзалу. Об=
рали саме її тому, що тут про=
ходять усі міжміські та міжоб=
ласні маршрути, а «обличчя»
області — узбіччя доріг — виг=
лядають ой, як невтішно. Від=
повідно, усі гості міста через
вікна автобусів бачать лише
одне: «файне» місто по коліна
в смітті! Шкода, відзначають
активісти ТОГО «За чисте міс=
то!», що люди перестали турбу=
ватися про власну культуру по=

ведінки, а влада ховається від
проблем...

ААЛЛЕЕЯЯ  ММООЛЛООДДІІЖЖННИИХХ  
ГГРРООММААДДССЬЬККИИХХ  ООРРГГААННІІЗЗААЦЦІІЙЙ
На початку квітня за участю

двадцяти однієї громадської ор=
ганізації міста у парку “Топільче”
відбулася акція “Посади дерево”,
участь у якій взяли 21 молодіжна
громадська організація міста. До=
лучилися до акції і активісти ТОГО
«За чисте місто!». У парковій зоні
на правому березі річки Серет
відтепер з’явилася так звана
алея молодіжних громадських ор=
ганізацій Тернопільщини. Рости=
муть на ній близько 30 саджан=
ців: учасники акції посадили кле=
ни, липи та каштани. Навіть дітла=
хи, які того дня завітали до парку
зі своїми батьками, із зацікав=
ленням допомагали дорослим.
Усі, хто брав участь в акції, пообі=
цяли доглядати за своїми саджан=
цями, допоки ті виростуть.

Організатором акції виступив
Ігор Сцібайло, член Тернопіль=
ської молодіжної міської ради та
Асоціації захисту прав і свобод
молоді “Дружба” за підтримки го=
ловного управління з питань ту=
ризму, молоді та спорту.

Головною метою заходу, зазна=
чають його організатори, була
консолідація зусиль молодіжних
організацій краю та привернення
уваги до екологічного стану Тер=
нопільщини.

— Така акція є особливо акту=
альною, зважаючи на нинішній
стан довколишнього середовища,
— відзначає голова громадського
осередку ТОГО «За чисте місто!»
Юлія Басш. — Адже Тернопіль зав=
жди був одним із найкрасивіших і
найзеленіших міст України, і при=
ємно, що молодь активно долуча=
ється до озеленення нашого міста.

ДДЕЕННЬЬ  ДДООВВККІІЛЛЛЛЯЯ  
ППОО==ТТЕЕРРННООППІІЛЛЬЬССЬЬККИИ

Благоустроєм території довкола
Тернопільського ставу відзначили
всеукраїнський День довкілля ак=
тивісти ТОГО «За чисте місто!».

Нагадаємо, початок цьому свя=
ту поклала Всеукраїнська акція
«Дерево — Життя», яка проводи=
лася в 1997 році в третю неділю
квітня і полягала в залученні на=
селення до благоустрою та озеле=
нення населених пунктів. З того
часу у третю неділю квітня в Укра=
їні традиційно відзначають День
довкілля. За цей час уже склали=
ся своєрідні традиції святкування:
цього дня громадськість прово=
дить заходи, спрямовані на поліп=

шення стану навколишнього се=
редовища, очищення водних дже=
рел, озеленення, збереження за=
повідних об'єктів та поширення
екологічних знань серед населен=
ня.

ТОГО «За чисте місто!» також
не залишилась осторонь: у під=
тримку всеукраїнської акції —
День довкілля — було прибрано
околиці Тернопільського ставу.
Понад 30 активістів організації —
Христина Білінська, Віталій Опри=
сок, Вікторія Антоляк, Наталя Пи=
няга, Ліля Головчук та інші, зако=
тивши рукави, працювали пліч=о=
пліч, впорядковуючи територію
довкола ставу. Спільна праця в
згуртованому колективі йшла
швидко: незважаючи на погану
погоду, з хорошим настроєм та ен=
тузіазмом активісти ТОГО «За чис=
те місто!» очистили найбільш заб=
руднену частину берегів ставу від
сміття. Загалом було назбирано
близько 30 мішків сміття, які зу=
силлями організаторів вивезли
на паспортизоване сміттєзвали=
ще. Тернопільський став , безпе=
речно, це окраса, родзинка нашо=
го міста … Упорядковуючи тери=
торію довкола нього, таким чи=
ном ми дбаємо не лише про без=
пеку, а й про красу нашого краю.

УУ  ККООГГОО  ССЕЕРРЦЦЯЯ  ННЕЕББААЙЙДДУУЖЖІІ
Про Всеукраїнську благодійну

акцію «Серце до серця» тернопо=
лянам розповідати, мабуть, зай=
ве: на теренах області вона про=
водиться уже не один рік. Як роз=
повідає регіональний керівник
Всеукраїнського благодійного
фонду "Серце до серця" Володи=
мир Заверуха, цьогоріч благодій=
на акція "Серце до серця" відбу=
деться у Тернополі уже вп’яте. До
слова, поміж усіх міст України за
кількістю зібраних на доброчинні
потреби коштів лідирує саме Тер=
нопілля. У попередні роки завдя=
ки проведенню таких акцій було
закуплено необхідне медичне об=
ладнання для допомоги дітям із
вадами слуху та зору. Так, зокре=
ма, найсучасніше медичне облад=
нання для діагностики вад зору у
дітей отримала Тернопільська об=
ласна дитяча лікарня.

Цьогоріч, зазначає пан Воло=
димир, акція триває  з 17 до 23
травня: під час проведення благо=
дійних концертів, різноманітних
конкурсів, змагань та ігротек зби=
рають кошти для закупівлі медич=
ного обладнання для пологових
будинків. Володимир Заверуха
висловив упевненість, що Терно=
пілля у 2010 році збере на потре=
би медицини близько мільйона
гривень. Для виконання цього
завдання Всеукраїнський благо=
дійний фонд "Серце до серця" шу=
кав  волонтерів серед студентів та
активістів молодіжних організа=
цій міста.

— Цьогоріч, — зазначає пан
Володимир, — до акції «Серце до
серця» долучилися та зробили
свій значний внесок волонтери
ТОГО «За чисте місто!». Дуже при=
ємно, що з кожним роком залу=
чається все більше небайдужих
тернополян, які віддають свою
любов дітям, котрі потребують
допомоги…

УУжжее  рріікк,,  яякк  ннееммааєє  зз  ннааммии  ІІггоорряя  ППееллииххаа……  ККоо==
ллии  ттоорріікк  ввооссььммооггоо  ттррааввнняя  УУккррааїїннуу  ооббллееттііллаа  ттрраа==
ггііччннаа  ззввііссттккаа  ппрроо  ййооггоо  ззааггииббеелльь,,  ссввііддооммііссттьь  ввіідд==
ммооввлляяллаассяя  ппррииййнняяттии  ццюю  ннооввииннуу,,  ннаассттііллььккии  ппоо==
ттуужжнноо  ввииррууввааллоо  жжииттттяя  уу  цціійй  ннааппррооччуудд  ссоонняяччнніійй
ттаа  ссввііттлліійй  ллююддиинніі……  ЗЗааввжжддии  ууссммііххннеенниийй,,  ввеессее==
ллиийй,,  жжииттттєєррааддіісснниийй,,  ІІггоорр  ббуувв  ввееллииккиимм  жжииттттєєллюю==
ббоомм,,  уумміівв  іі  ллююббиивв  жжааррттууввааттии,,  ппооммііччаа  вв  ууссее  ввеессее==
ллее  вв  жжииттттіі,,  уумміівв  ццее  ввттііллииттии  уу  ссввооїїхх  ппррооггррааммаахх  ттаа
ппррооееккттаахх......  ВВіінн  ббуувв  ззааввжжддии  ннаа  ззллееттіі..  ББуувв……  ХХооччаа
ббеезз  ннььооггоо  ммииннуувв  уужжее  ццііллиийй  рріікк,,  іі  ддооссіі  ннее  ззввииккннее==
ммоо  ггооввооррииттии  ппрроо  ннььооггоо  уу  ммииннуулліімм  ччаассіі……

Фантастичний і яскравий ведучий, таланови=
тий тележурналіст, творець всенародно улюбле=
них «Галопів…» Його енергії, завзяття та опти=
мізму вистачило б не лише на кілька телепроек=
тів одночасно, а й , здавалось,  для функціону=
вання невеликої електростанції. Він був щирий
у житті й такий самий на екрані. Він був надзви=
чайно світлою людиною. Від його світла люди
поруч загорялися бажанням творити і жити. У
свої 35 Ігор Пелих досяг чималих висот. Був про=
фесіоналом своєї справи, люблячим чоловіком
і батьком трьох маленьких діток...

Про таких, як він, кажуть “селф=мейд мен” —
Ігор був людиною, яка сама себе зробила, без
блату і особливих зв’язків, через велику пра=
цю і оптимізм.

Він народився 3 лютого 1974 року у Терно=
полі. А весь Т ернопіль дізнався про нього на по=
чатку 90=х, коли Ігор, самотужки опанувавши гі=
тару, став басистом   у відомому тернопільсько=
му гурті “Неймлес”. Паралельно з музикуван=
ням Ігор, змалку звиклий заробляти на себе
сам , працював продавцем у кіоску та „крутив
дискотеки” . З рештою, доля привела його до
справи, що йому вдавалася найкраще — спілку=
ватися з людьми. Так Пелих потрапив на «Радіо
Тернопіль». Тиждень пропрацював там звукоре=
жисером, а потім спробував сам провести пря=
мий ефір. Це був перший випадок на радіо, коли
діджей сам розмовляв в ефірі, сам ставив музи=
ку і сам крутив ручки на пульті. А 1997=го, коли
надійшло запрошення від «Радіо столиці», вирі=
шив ризикнути. Згодом Ігор перебрався на
«1+1», де став ведучим тінейджерської програ=
ми «Не всі вдома». Саме на знімальному май=
данчику проекту й народилося кохання між Іго=
рем Пелихом та його співведучою Олександрою
Лозинською. Шлюб Ігоря та Саші був щасливим.
Із їхньої любові народилося трійко діточок: Іван=
ко, Соломійка та Устинка. Своїх д ітей Пелих,
який був великим патріотом, завжди вирізняв=
ся свідомою національною позицією, прагнув
виховати щирими українцями. Няню для малят у
здебільшого зросійщеному Києві також шукали
по=особливому: вона неодмінно мала розмов=
ляти українською.   8=річний Іванко Пелих — ни=
ні член одного з роїв «Пласту». Ось як Ігор пере=
повідав дитсадківський досвід свого первістка:
«Ми з Сашею довго намагалися знайти у Києві
для нього садочок — для нас принциповим було
те, щоб він був україномовним. Ну, нарешті
знайшли, і після першого ж дня, проведеного
там, малий приходить додому і заявляє: „Тату, а
вихователька казала, що я — Ванєчка”. Ну, я
йому популярно так пояснив, що на таке треба
відповідати. Через якийсь час приходжу заби=
рати його з садочка, дивлюсь – виховательки
якось так попід стіночками повз мене рухають=
ся, перепрошують. Що ж це, думаю, моя дитина
таке страшне учварила? Аж за стіл вхопився, як

почув: виявляється, мій трирічний пацан на чер=
гове звертання “Ванєчка” відповів їм: “Ванєч=
ки” живуть за Уралом, а я — Іван”.

Ігор Пелих був ще й патріотом рідного міста.
Столична прописка і всеукраїнська слава аніт=
рохи не зменшили його любові до файного міс=
та — Ігор завжди з гордістю заявляв, що наро=
дився у найкращому місті в Україні. Не було, ма=
буть, у всьому Тернополі людини, яка б не захоп=
лювалася ним і не пишал а ся своїм таланови=
тим земляком. Тут у нього було безліч друзів та
близьких людей.

На роковини смерті Ігоря до Києва помолити=
ся і поставити  свічечку за нього вирушили його
близькі друзі — родина Рекуш. «Ми помолилися
за упокій його душі у церкві Святого Миколая
на Аскольдовій могилі — Ігор з Сашею і дітьми
часто ходили у цей храм, — розповідає Антон
Рекуш. — Згодом на Байковому кладовищі, де
похований Ігор, відслужили поминальну Служ=
бу… Зібралися усі найближчі і найрідніші, ті, ко=
му не відболіла ця утрата. Багато серед них було
і тернополян. Ще раніше ми посадили на могилі
Ігоря тернопільську смереку: вона уже прийня=
лася і навіть трішки підросла. Так біля нього є
хоч дещиця рідної землі… Хочеться подякувати
усім, хто підтримав у нелегкий час рідних Ігоря,
долучився до організації сороковин та роковин
— це, зокрема, тернопільські підприємці та ме=
ценати Михайло Ратушняк і Зеновій Щепа=
новський».

Тернопіль вирішив вшанувати свого урод=
женця ще й тим, що вирішено увічнити пам'ять
Ігоря Пелиха меморіальною дошкою . Її плану=
ють відкрити на приміщенні «Радіо Тернопіль»,
де свого часу працював Ігор. Це незвичайна
дошка, розповідає Антон Рекуш, —  це буде сво=
єрідний мультимедійний екран, на якому кожен
охочий зможе переглянути фото та відеоматері=
али про Ігоря.

… Ігор був завжди у русі, драйвовим та ди=
намічним., тому нам хочеться, аби його за=
пам’ятали саме таким — веселим, усміхненим
хлопцем, який був завжди на злеті, який легко і
радісно крокував життям. На жаль, таким не=
довгим…
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ППррииллууччииттииссяя  ддоо  ггрроо==
ммааддссььккооггоо  ееккооллооггііччннооггоо  рруу==
ххуу  ««ЗЗаа  ччииссттее  ммііссттоо!!»»  ммоожжее
ккоожжеенн  ннееббааййддуужжиийй  ттееррнноо==
ппоолляянн..  УУжжее  нниинніі  ввіінн  ообб’’єєддннууєє

ссооттнніі  ммеешшккааннцціівв  ннаашшооггоо  мміісс==
ттаа  ррііззннооггоо  ввііккуу,,  аа  ггооллооввннее  ——

ссттууддееннттіівв  ттееррннооппііллььссььккиихх  ввууззіівв,,  іі
ййооггоо  рряяддии  ппооссттііййнноо  ззррооссттааююттьь..

УУссііхх,,  ккооггоо  ххввииллююєє  ееккооллооггііччннаа,,  аа  ттаа==
ккоожж  ммооррааллььннаа  ччииссттооттаа  ррііддннооггоо  ммііссттаа,,

ГГОО  ««ЗЗаа  ччииссттее  ммііссттоо!!»»  ззааппрроошшууєє  ззггооллоошшуувваа==
ттииссяя  уу  ццееннттррааллььнниийй  ооффіісс,,  щщоо  ррооззттаашшоовваанниийй  ззаа
ааддрреессооюю::  ввуулл..  ЛЛииссттооппааддоовваа,,  22  ((ббіілляя  ооббллаассннооїї
ппррооккууррааттууррии)),,  ттеелл..  4422==2211==0011..

ЦЦяя  ооррггааннііззааццііяя  щщее  ппооррііввнняянноо  ммооллооддаа  ——  ннааггааддааєєммоо,,  ццььооггоорріічч  уу
ллююттооммуу  ммооллооддіі  йй  ннееббааййддуужжіі  ттееррннооппоолляяннии,,  ввттооммииввшшииссьь  ммооввччккии
ссппооссттееррііггааттии  ззаа  ееккооллооггііччннооюю  ккааттаассттррооффооюю,,  щщоо  ннаассууввааєєттььссяя  ннаа
ТТееррннооппіілльь  уу  ррееззууллььттааттіі  ббееззддііяяллььннооссттіі  ммеерраа  ЗЗаассттааввннооггоо  іі  ййооггоо  ккоо==
ммааннддии,,  ооррггааннііззууввааллииссяя  вв  ггррооммааддссььккуу  ннееуурряяддооввуу  ооррггааннііззааццііюю  ««ЗЗаа
ччииссттее  ммііссттоо!!»»..  ППррооттее  ввооннаа  уужжее  ввссттииггллаа  ззааппаамм’’яяттааттииссяя  ммеешшккаанн==
ццяямм  ТТееррннооппоолляя  ббееззллііччччюю  ддооббрриихх  ссппрраавв..  ППррииччооммуу  ТТООГГОО  ««ЗЗаа  ччииссттее
ммііссттоо!!»»  ввииррііззнняяєєттььссяя  ннее  ппррооввееддеенннняямм  ооддннооррааззооввиихх  ааккцціійй,,  аа  ппоосс==
ттііййннооюю  ттаа  ссииссттееммааттииччннооюю  ррооббооттооюю  ннаа  ббллааггоо  ттееррннооппоолляянн..    

——    ППррааццююввааттии  ннаа  ббллааггоо  ггррооммааддии  ттаа  ттввооррииттии  ддооббрроо  сслліідд  ннее  рраазз
ннаа  рріікк,,  ццее  ммааєє  ссттааттии  ннооррммооюю  іі  ннааввііттьь  жжииттттєєввиимм  ккррееддоо  ккоожжннооггоо,,  ——
ппееррееккооннаанниийй  ззаассттууппнниикк  ггооллооввии  ТТееррннооппііллььссььккооїї  ооббллаассннооїї  ггрроо==
ммааддссььккооїї  ооррггааннііззааццііїї  ««ЗЗаа  ччииссттее  ммііссттоо!!»»  ААннттоонн  РРееккуушш..  ——  ХХаайй  ццее
ннааввііттьь  ннііббииттоо  ммааллееннььккіі  ввччииннккии,,  яяккіі  ннее  ппооттррееббууююттьь  ззннааччнниихх  ззуу==
ссиилльь  іі  ммааттееррііааллььнниихх  ввииттрраатт,,  ааллее  ццііннаа  їїхх  ——  ннааддззввииччааййнноо  ввииссооккаа……
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ООссттаанннніімм  ччаассоомм  ччаассттоо  ччууєєммоо  ппрроо  ГГММОО,,  ааббоо  ггее��
ннееттииччнноо  ммооддииффііккоовваанніі  ооррггааннііззммии..  ДДееббааттии  щщооддоо
їїхх  ббееззппееккии  ттооччааттььссяя  3366  ррооккіівв,,  ввііддккооллии  ооттррииммаанноо
ппеерршшиийй  ггееннееттииччнноо  ммооддииффііккоовваанниийй  ооррггааннііззмм..  ЦЦее,,
ддоо  ссллоовваа,,  ббууллаа  ккиишшккоовваа  ппааллииччккаа,,  яяккіійй  ппеерреессааддии��
ллии  ггеенн  іінншшооїї  ббааккттееррііїї,,  ссааллььммооннееллии..

Генетично модифікованими, чи трансгенними
називають ті види організмів, у яких успішно
функціонує ген (або гени), пересаджені з інших
видів рослин або тварин. Робиться це для того,
щоб організм�реципієнт одержав нові , зручні
для людини , властивості. Гени надають росли�
нам різних корисних властивостей, серед яких
швидкий ріст, стійкість до шкідників, гербіцидів і
несприятливих кліматичних умов, більші розміри
та врожайність.

Продукти харчування, отримані з ГМО, можуть
мати поліпшений смак, подовжений термін при�
датності та інші, не властиві даному продуктові,
якості. Наприклад, томатам і полуницям для на�
дання морозовитривалих характеристик «вжив�
люють» гени північних риб; кукурудзі, задля про�
тистояння шкідникам, «прищеплюють» активний
ген, отриманий з отрути змії, а картоплі — гени
ґрунтових бактерій, що продукують білок, ток�
сичний для колорадського жука.

Компанії, переважно американські, активно
розробляють нові види ГМО і засівають ними
усе більші площі. Найбільший представник цього
бізнесу, компанія «Monsanto», ГМ�рослинами за�
сіяла по всьому світу мільйон квадратних кіло�
метрів. У США генетично модифіковано до 86%
всієї кукурудзи, 90% сої, 93% бавовни... В Украї�
ні найбільш поширеним ГМО є соя. За смакови�
ми та поживними властивостями ця рослина на�
гадує м’ясо, а коштує значно дешевше. Виробни�
ки й додають її до м’ясних продуктів, часом за�
бувши “додати” м’яса...

Увесь час існування ГМО проводяться різні
дослідження – науковці всього світу намагають�
ся з`ясувати, як вони впливають на організм лю�
дини. Деякі експерти наполягають: ні про який
негатив мова не йде – нічого подібного конкрет�

но доведено ще не було. Але їхній оптимізм не
поділяють медики: перші повідомлення про
можливі побічні ефекти при вживанні генетично
модифікованих продуктів з'явилися практично
одночасно з появою самих трансгенних рослин.
Наслідками вживання людиною ГМ�продуктів
можуть бути алергічні захворювання, порушен�
ня обміну речовин, поява шлункової мікрофло�
ри, стійкої до антибіотиків, канцерогенний і му�
тагенний ефекти. Не випадково у США, де про�
цент споживання ГМО найбільший у світі, вели�
чезна кількість громадян хворіє на ожиріння,
рак і різноманітні алергії ... Появу невідомих до�
нині хвороб і епідемій людству пророкують саме
у зв`язку із застосуванням ГМО…

Нині в усіх торгівельних мережах упаковки
продовольчих товарів заяскравіли позначками
"Без ГМО". Але часто напис "Без ГМО" з'являєть�
ся навіть на продуктах харчування, в складі яких
генетично модифікованих організмів не може
бути в принципі: солі, питній воді, харчовій соді,
горілці... Новації у законодавстві довкола ГМО
не стільки допомогли споживачам зорієнтувати�
ся, скільки спровокували паніку. Отож, нижче
подаємо список продуктів, які можуть містити
ГМО, і товарів, де їх апріорі бути не може.

УУВВААГГАА  ——  ККООННККУУРРСС!!
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ННааййббііллььшшииммии  ккррааїїннааммии��
ззааббррууддннююввааччааммии  ееккооллооггііїї
ппллааннееттии  ннааззвваанноо  ККооррееюю,,
ЯЯппооннііюю,,  ТТааїїллаанндд,,  ННііддееррллаанн��
ддии,,  РРооссііюю  ттаа  ССШШАА..

Про це свідчать резуль�
тати дослідження вчених
університету Аделаїди, що
стосується країн�головних
винуватців погіршення
екології планети Земля.

Рейтинг країн, що макси�
мально впливають на по�
гіршення екологічної ситуа�
ції на планеті, складений на
підставі даних про вини�
щення лісів, руйнування
екологічних ніш, вилові ри�
би, використанні хімічних
добрив, викиди парнико�
вих газів.

У результаті роботи вчені
поділили "чорний список"
країн на дві частини. У пер�

ший внесли ті країни, які
найнедоцільніше викорис�
товують наявні в них ресур�
си. Держави другої катего�
рії � ті, які найбільше шко�
дять планеті в цілому.

Отже, ТОП�10 першої
частини виглядає наступ�
ним чином: Сингапур, Ко�
рея, Катар, Кувейт, Японія,
Таїланд, Бахрейн, Малай�

зія, Філіппіни і Нідерланди.
Так, у першому списку 179
країн, серед них і Україна,
щоправда, у другій частині
списку.

ТОП�10 країн, які най�
більше шкодять планеті в
цілому: Бразилія, США, Ки�
тай, Індонезія, Японія, Мек�
сика, Індія, Росія, Австра�
лія, Перу.    ММааллееннььккиийй  ппееннззллиикк  ввиирріі��

шшууєє  ввееллииккіі  ппррооббллееммии  ��  ссааммее
ттааккиийй  ллееййттммооттиивв  ккооннккууррссуу
""РРооззффааррббууйй  ТТееррннооппіілльь
ссаамм"",,  яяккиийй  ммииннууллооггоо  ммііссяяццяя
ооггооллооссииллаа  ТТееррннооппііллььссььккаа
ооббллаассннаа  ггррооммааддссььккаа  ооррггаа��
ннііззааццііяя  ""ЗЗаа  ччииссттее  ммііссттоо!!""..

— Діти, — зазначає
заступник голови Тернопіль�
ської обласної громадської
організації «За чисте місто!»
Антон Рекуш, — бачать світ
і, зокрема, рідне місто по�
особливому. Ми запросили
до участі у конкурсі ма�
леньких тернополян віком
до 12 років, запропону�
вавши їм намалювати Тер�
нопіль таким, яким вони
його бачать   або ж таким,
у якому вони хотіли б жити.
Минулого тижня відбулося
нагородження юних пере�
можців: оригінальні та са�
мобутні витвори, до яких
дитячі руки доклали чима�
ло зусиль, а дитяче нат�
хнення вдихнуло душу,

свідчать про те, яким не�
повторним та яскравим
бачать світ навколо себе
діти. 

Серед усіх малюнків — а
їх на конкурс надіслали чи�
мало — журі обрало п'яте�
ро переможців. Ними ста�
ли: Висоцька Ірина і Касьян
Наталя, Сластьона Тетяна,
Митник Віруся та Владик
Складанюк.

Цікаво, що наймолодшій
учасниці художнього зма�
гання лише п'ять рочків. На
малюнку маленької Вірусі
Митник — ошатні затишні
будиночки на зеленій тра�
вичці. По�дитячому наївно
та щиро дівчинка на вікон�
цях своїх хаток намалюва�
ла горщики з квітами.

Подруги Іринка Висоцька
та Наталочка Касьян  на
своїй конкурсній роботі
зобразили чисте озеро, зе�
лений парк із каруселями
та лоток з морозивом.

Веселу прогулянку на ди�

тячому майданчику з пісоч�
ницею та великим оранже�
вим котом відтворила на ма�
люнку Тетянка Сластьона.

Єдиним хлопчиком серед
усіх переможців став Вла�
дик Складанюк, який нама�
лював зелений і чистий
Тернопіль за вікном своєї
квартири.

У подарунок діти отрима�
ли альбоми та фарби, пен�
злі та кольорові олівці, аби
і надалі розвивати свої та�
ланти. Окрім того, усі пере�
можці отримали квитки у
кінотеатр на мультфільм.
Свою перемогу дітки від�
святкували разом із бать�
ками та організаторами
конкурсу — активістами
ТОГО "За чисте місто!" — за
столом із солодощами.  Ла�
суючи святковим тортом,
дітки ділилися враження�
ми, розповідали дорослим
про те, яким чистим, зеле�
ним і гарним вони уявля�
ють наш Тернопіль.
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ТТООГГОО  ««ЗЗаа  ччииссттее  ммііссттоо!!»»  ооггооллоошшууєє  ффооттооккооннккууррсс  ««ВВууллииццяяммии
ррііддннооггоо  ммііссттаа»»!!  УУччаассттьь  уу  ффооттооккооннккууррссіі  ммоожжууттьь  ббррааттии  ууссіі  ббаа""
жжааююччіі  ——  ппррооффеессііййнніі  ффооттоожжууррннааллііссттии,,  ффооттооааммааттооррии,,  уучч""
ннііввссььккаа  ттаа  ссттууддееннттссььккаа  ммооллооддьь..  

Фотоконкурс триватиме до 25 червня 2010 року включ"
но. Фотознімки на конкурс, на яких буде відображене фай"
не і головне — чисте місто Тернопіль — надсилати в елек"
тронному або друкованому  варіантах за адресою: ввуулл..
ЛЛииссттооппааддоовваа,,  22  ((ттеелл..  ддлляя  ддооввііддоокк  4422""2211""0011))..

Переможців фотоконкурсу, яких визначатиме журі, буде
відзначено цінними подарунками. Отож, чекаємо на яс"
краве та правдиве відображення всебічного життя міста
мовою фотографії!  
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ЄЄввррооппееййцціі,,  щщоо  ппооттееррппааююттьь
нниинніі  ввіідд  ххммааррии  ввууллккааннііччннооггоо
ппооппееллуу,,  ммооггллии  бб  ннее  ппооггооддии��
ттииссьь,,  ппррооттее  ннааййччииссттіішшооюю
ккррааїїннооюю  уу  ссввііттіі  ввииззннаанноо  ссааммее
ІІссллааннддііюю..  ММііжж  ттиимм,,  ППііввддееннннаа
ККооррееяя,,  щщоо  ппаассее  ззааддннііхх  уу  рреейй��
ттииннггуу,,  ввииссллооввииллаа  зз  ццььооггоо
ппррииввооддуу  ооффііццііййнниийй  ппррооттеесстт..

За допомогою індексу
якості довкілля аналітики
Forbes обрали серед 140
держав світу найчистіші.
Кожну країну оцінювали
за 25 критеріями, до яких
входить чистота повітря,
використання пестицидів у
сільському господарстві,

чистота прибережних вод,
середня тривалість життя
мешканців, здоров'я насе�
лення і т. д.

Друге місце здобула
Швейцарія, котра отрима�
ла 95 балів із можливих
100. На третьму місці
Швеція: у країні стабільно
високі екологічні показ�
ники, що безпосередньо
відображається на здо�
ров'я її жителів. Відносно
бідна країна, що розвива�
ється, Коста Ріка посідає
четверте місце завдяки
густим лісам, воді та бага�
тій дикій природі.

Україна у цьому списку
посідає 88 місце � нижче,
ніж будь�яка європейська
країна.
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ППРРООДДУУККТТИИ,,  ДДЕЕ  ММООЖЖУУТТЬЬ  

ББУУТТИИ  ГГММОО::
* продукти, до складу яких

входить соя, кукурудза, ріпак.
У тому числі: продукти м'ясної
переробки � ковбаса, сосис�
ки, сардельки тощо;

* сухарики, чипси, жуваль�
ні гумки ;    

* соєві молочні продукти;
* рослинна олія, маргарин,

майонез;
*вітамінізовані напої,

фруктові заготовки ;
* дитяче харчування;
* морозиво;
* цукерки та кондитерські

вироби, шоколад;
* хлібобулочні вироби ;
* консервовані, швидкоза�

морожені продукти, напів�
фабрикати .
ТТООВВААРРИИ,,  ДДЕЕ  ГГММОО  ВВ  ППРРИИННЦЦИИППІІ

ББУУТТИИ  ННЕЕ  ММООЖЖЕЕ::
* більшість овочів і фрук�

тів: кавуни, дині, помідори,
виноград, персики, сливи,
полуниця і т.д. (за винятком
картоплі, кукурудзи, в окре�
мих випадках — буряка);

* вода;
* молоко, кефір і молочні

продукти з натурального мо�
лока.ЗЗ  ннооввііттннььооггоо  ппііддррууччннииккаа::

""РРооссллииннии  ддуужжее  ккоорриисснніі  ——  ввоо""
ннии  ввииддіілляяююттьь  ккииссеенньь,,  жжииттттєєввоо  ннее""
ооббххіідднниийй  ддлляя  ззггоорряянннняя  ппааллиивваа
ааввттооммооббіілляя""..

******
ЙЙддее  ззаассііддаанннняя  ВВееррххооввннооїї

РРааддии  УУккррааїїннии..  ННаа  ппоорряяддккуу
ддееннннооммуу  ппииттаанннняя::  яякк  ввииккоо""
ррииссттооввууввааттии  ззееммллюю  вв  ооккооллии""
ццяяхх  ЧЧооррннооббиилляя??  ЗЗллааккооввіі  ссііяяттии
ннее  ммоожжннаа,,  ккооррееннееппллооддии  ттиимм
ббііллььшшее..  ППррооппооннууєє  ооддиинн  ддееппуу""
ттаатт::  ““АА  ддааввааййттее  ззаассіієєммоо  ппоолляя
ттююттююнноомм,,  аа  ннаа  ппааччцціі  ннааппиишшее""
ммоо::  ""ММііннііссттееррссттввоо  ооххооррооннии
ззддоорроовв''яя  вв  ооссттаанннніійй  рраазз  ппооппее""
рреедджжааєє  ......""

******
ЗЗууссттррііччааююттььссяя  ддввіі  ппллааннееттии,,  оодд""

ннаа  оодднніійй  іі  ккаажжее::
——  ЧЧууєєшш,,  ппооддррууггоо,,  ччооггооссьь  ттоо

ммеенніі  ппооггаанноо  ооссттаанннніімм  ччаассоомм..
——  АА  щщоо,,  ттррааппииллооссяя  щщооссьь,,  ввссее

жж  ннааччееббттоо  ддооббррее  ббууллоо??
——  ТТаакк  оотт,,  ррооззуумміієєшш,,  ззааввееллииссяя

ннаа  ммеенніі  ллююддии,,  ппооммрруу  яя,,  ннааппеевв""
нноо......

——  ТТаа  ооббллиишш  ттии  ......  УУ  ммееннее  оонн  ббуу""
ллии  ——  ннііччооггоо,,  ппеерреежжииллаа……

******
OOддннаа  щщууккаа  ппииттааєє  вв  іінншшооїї::
——  АА  ттии  яяккиихх  ббииччккіівв  ллююббиишш  ——  уу

ммаасслліі  ччии  вв  ттооммааттіі??
——  УУ  ммаасслліі..
——  ТТооддіі  ппллииввееммоо  ддоо  ааввттооббааззии!!

ДДОО  РРЕЕЧЧІІ
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ЗЗаа  ддааннииммии  ЗЗааггааллььннооннаацціі��
ооннааллььннооїї  аассооццііааццііїї  ггееннееттиичч��
ннооїї  ббееззппееккии,,  ннаа  ууккррааїїннссььккоо��
ммуу  ррииннккуу  ххааррччуувваанннняя  ббллииззьь��
ккоо  3300��4400%%  ппррооддууккттіівв  ххааррччуу��
вваанннняя  ммііссттяяттьь  ГГММОО..  ССииннттее��
ттииччнніі  ддоомміішшккии,,  ффааллььссииффііккаатт,,
ттррааннссггеенннніі  ппррооддууккттии  іі  ппрроосс��
ттоо  ссммііттттяя  ——  ззаа  рріікк  ккоожжеенн  іізз
ннаасс  зз''їїддааєє  ппоо  ккііллььккаа  ккііллооггрраа��
мміівв  ччииссттооїї  ооттррууттии..

ААннттоонн  РРееккуушш  ттаа  ЮЮллііяя  ББаасс  зз  ппееррееммоожжццяяммии  ккооннккууррссуу..


