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ЗЗаа  ккооггоо  ггооллооссууввааттии::  ннааппееррее��
ддоодднніі  ммііссццееввиихх  ввииббоорріівв  ччии  ннее
ккоожжеенн  ттееррннооппоолляянниинн  ззааддууммуу��
ввааввссяя  ннаадд  цциимм  ппииттаанннняямм..  ТТаа  ззаа��
ддууммууввааттииссяя  ннаассппррааввддіі  ттррееббаа  ннаадд
іінншшиимм..  ХХттоо  зз  ттееррннооппііллььссььккиихх
««ддооссттооййннииккіівв»»  ссппррааввддіі  ддооссттоойй��
нниийй  ккееррууввааттии  ммііссттоомм??

На думку  ТОГО “За чисте місто!”,
майбутнім міським головою Терно�
поля має стати людина, котра под�
бає насамперед про екологічний
стан міста й області, адже недарма
кажуть, що найголовніше — здо�
ров’я! Наше місто колись було од�
ним із найчистіших та найзеленіших
міст України. А нині воно потопає у
смітті і в брудній воді.

Майбутній господар міста пови�
нен бути перш за все освіченим і хо�
рошим господарем свого дому. Лю�
диною, котра дбає не лише про
власний добробут, а й про розвиток
рідного Тернополя, піклується про
своїх друзів, рідних, усіх тих, хто йо�

го оточує. Людина, котра встигла
створити сім’ю, народити сина, збу�
дувати будинок і посадити дерево –
ось справжній господар міста! Май�
бутній голова міста повинен бути
щирим і доброзичливим, розуміти
усі проблеми, з якими нині стика�
ються наші тернополяни. І не прос�
то розуміти, але й хотіти, могти і вмі�
ти їм зарадити. Це має бути людина
з щирим серцем і відкритою душею,
до якої можна без остраху прийти і
поговорити про наболіле. І зачи�
нивши за собою двері його кабіне�
ту, прийти додому з впевненістю, що
тобі нарешті допоможуть.

— Ми усі знаємо і усвідомлюємо,
що на даний час екологічна ситуація
в Тернополі дійшла до критичної ме�
жі, — говорить голова ТМГО «За
чисте місто!» Антон Рекуш. — Місто
й область уже задихаються від влас�
ного сміття. Ми розуміємо, що, аби
це виправити, потрібні конкретні дії,
причому негайно. Наразі у нас є

певні проекти для розробки і побу�
дови в Тернополі сміттєпереробно�
го заводу, який би був екологічно
безпечним для нашого міста. А та�
кож ми працюємо над проектом ос�
вітньо�культурного розвитку нашого
міста серед молоді. Наше кредо і
мета — це чисте місто і чисте май�
бутнє! Тому дуже хотілося б, щоб
майбутній міський голова Тернопо�
ля поділяв і підтримував наші погля�
ди та ідеї.

Майбутнім мером обов’язково
повинен бути уродженець нашого
краю. Він має любити наше місто і
добре знатися на його культурі,
звичаях, традиціях, особливостях
та проблемах. Адже благоустрій,
стан міста — це обличчя нашої
влади.  

Хто з наших кандидатів відповідає
такому «портрету»? Відповідь на це
запитання потрібно шукати перш за
все у його цілях, діях, переконаннях
та у правдивості його вчинків.

Уже незабаром грядуть нові ви�
бори… Знову починається колотне�
ча між партіями, виборцями і кан�
дидатами у мери. А про людей, як
завжди, думають насамкінець. Що
ж, запитаєте, нині потрібно просто�
му пересічному громадянину? На�
самперед — стабільне і забезпече�
не майбутнє, доступні ціни на житло
і харчі, кваліфікована безкоштовна
медицина та гідні умови для життя.
Ми повинні харчуватися якісними
продуктами, дихати чистим повіт�
рям, пити чисту воду і вірити чистій і
прозорій владі. 

Громадська організація "За чисте
місто!" завжди боролася за спра�
ведливість і права людини. Адже
людина — це держава.

— Зважаючи на ситуацію, яка
нині склалася в області, ми не мо�
жемо залишатися осторонь, —
каже голова ТМГО "За чисте місто!"
Антон Рекуш. — Як бачимо, політи�
ки більше дбають про свої крісла в
міській раді, ніж про рідне місто. До
проблем екології, чистоти міста і
здоров'я людей їм байдуже. Зви�
чайно, якщо знайдуться люди, які б
підтримували наші ідеї і погляди на
розвиток культури, духовності та
розбудови Тернополя як євро�
пейського міста, ми обов'язково
підтримаємо їх. Містом має керува�
ти господар, який справді зможе
зрозуміти усі проблеми, що виник�
ли у ньому на даний час. Так, потріб�
но зробити ще багато чого, аби
наше місто стало чистим. Але якщо
правильно обрати шлях, то можна
сміло і впевнено дійти до поставле�
ної мети. 

ТТООГГОО  ""ЗЗаа  ччииссттее  ммііссттоо!!""
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ААннттоонн  РРееккуушш,,  
голова ТМГО "За чисте місто!" 



ЯЯккіі  ееккооллооггііччнніі  ппррооббллееммии  нниинніі  єє
ннааййббііллььшш  ааккттууааллььннииммии??  ЩЩоо  ррооббииттьь
ввллааддаа  ддлляя  їїххннььооггоо  ввиирріішшеенннняя??  ЧЧии  ммоо��
жжееммоо  ммии  ссааммооссттііййнноо  ззааххииссттииттии  ссееббее
ттаа  ссввооїїхх  ддііттеейй??

Ситуація у Тернополі нині дійшла до
критичної межі: місто потопає у смітті,
а наші "дорогі" високопосадовці на�
самперед дбають про безпеку власно�
го "Я" та свій авторитет. Пересічні тер�
нополяни уже давно зневірилися, що
їх може хтось захистити, порадити і
подарувати віру у краще і безтурботне
майбутнє. Ця проблема нині найболю�
чіша у нашому суспільстві. І проблема
ця насамперед — у владі, якій аж ніяк
не хочеться ділитися грішми з людьми,
будувати і розвивати наше місто, під�
німати економіку, освіту і медицину та
сприяти вирішенню питань щодо чис�
тоти і вчасного вивезення сміття з
міста. Політики лобіюють власні інте�
реси: навіть у їхніх передвиборчих

програмах питання еко�
логії відкинуті десь у кі�
нець списку, тож не див�
но, перебуваючи владно�

му кріслі, він і не згадає про них. 
— Ми насамперед, відстоюємо ідею

про чисте і впорядковане місто, — ка�
же голова ТОГО "За чисте місто!" Тетя�
на Білінська. Нині і Тернопіль, і вся Ук�
раїна задихаються від спалювання по�

бутових відходів, бо досі не збудовано
належного сміттєпереробного заводу.
Ми труїмо себе і своїх дітей водою з
крана, про яку в санепідемстанції
кажуть, як про придатну до вживання,
а насправді це збір усіх хімічних еле�
ментів Мендєлєєва. Ми купуємо про�
дукти в супермаркетах і довго думає�
мо, чи не поклали ми собі у кошик
якесь ГМО? 

Люди, озирніться! До чого ми йдемо?
Далі так жити не можна!

Ми мусимо відстоювати свої права
на життя. Ми повинні боротися за кра�
ще майбутнє для своїх дітей. Наші діти
повинні жити в екологічно чистому й
економічно розвинутому місті! У нас є
чітка ідея, як досягнути поставленої
перед нами мети. Наразі ми пригляда�
ємося до кожного із кандидатів у ме�
ри. І якщо виявиться така людина, яка
б змогла підтримати і втілити наші ідеї,
то ми обов'язково підемо їм назустріч.
Наші діти � це наше майбутнє! Ми по�
винні забезпечити для них гідні умови
для життя. І це обов'язок кожного гро�
мадянина. �
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З дитячих років
людина звикає до
чарівної краси і дуже
часто почуття любові
до рідного міста при�
ходить до нас через
його зелені парки,
чисті вулиці, охайні
сквери і впорядко�
вані прибудинкові
території. Ще з ди�
тинства ми привчає�
мося любити світ і
все живе у ньому.

Спілкування з
природою завжди вважалося важливим засобом ви�
ховання. Природа сама по собі не виховує, а виховує
лише активна взаємодія людини з нею. Серед бага�
тьох сучасних проблем підростаючого покоління одні�
єю з найважливіших є проблема розвитку екологічної
культури.

Дуже шкода, що в молодших навчальних закладах
немає такого предмету, як "етика". Ми повинні ще
змалку вчити своїх дітей поведінки в суспільстві, при�
щеплювати їм любов до навколишнього світу. Прив�
чати бути чесними і коректними по відношенню до
природи. ТОГО "За чисте місто!" нині готує до видав�
ництва дитячу книжечку, у якій в ігровій формі розпо�
відаємо дітям, як правильно поводитись із сміттям.
Коли ми й надалі забруднюватимемо повітря і землю,
на якій народились — це понесе непоправні наслідки
для суспільства. Надіємось, що такі "уроки" принесуть
неабияку користь юному поколінню і колись навіть
маленькі діти звертатимуть увагу дорослих на те, що
смітити "у власному домі" — це погано і некультурно.

Школа — це основна ланка в екологічній освіті
і вихованні. Починати виховути в собі культуру по�
ведінки з навколишнім світом треба з самої дити�
ни. Спочатку потрібно навчити її цінувати себе як
частину великого суспільства, потім своїх батьків,
потім дерево, яке вона посадила. В дитині розви�
вається вміння цінувати реальні предмети та яви�
ща. Вона розуміє, що природа жива і до неї треба
ставитися з повагою — не смітити на вулиці, не
забруднювати водойми, не знищувати ліси, але
дбати про красу, чистоту і розвиток рідного міста,
і така ідеологія поступово зростатиме і охоплюва�
тиме все нові і нові сфери світогляду маленької
людини. Так формується основа екологічного ви�
ховання.

Мета екологічної освіти — допомогти дітям усвідо�
мити цінність довкілля. Пояснити, що найголовніше в
житті — це здоров'я! А коли ми будемо жити в чисто�
му місті, дихати чистим повітрям, пити чисту воду і хар�
чуватися продуктами без ГМО, то і відчуватимемо се�
бе здоровими і сильними. 

— Особисто я вважаю, що кожне місто має свої,
єдині і неповторні риси, які створюються його жителя�
ми. Саме від мешканців міста залежить його культура
й чистота. Бо воно живе заради них і завдяки ним. 

Нині я є директором Продакшн�студії "Без питань!".
Ми тісно співпрацюємо з ТОГО "За чисте місто!" і ра�
зом трудимося над розвитком культурно�мистецького
життя міста. Організовуємо різні масові заходи, фес�
тивалі, благодійні концерти і акції, які спрямовані на
екокультуру нашого міста. Об'єднавши спільні ідеї та
зусилля, ми хочемо повернути Тернополю його колиш�
ню красу і перетворити його у європейське місто —
говорить Ірина Людкевич, прес�секретар ТОГО "За
чисте місто!".

Що містить у собі слово "європейське"? Мабуть,
його синонімами є слова "зразкове", "екологічно
чисте", "культурне". Давно признані європейські
стандарти подобаються усім, але не всі намагаються
втілити їх у життя. Якщо ми чогось прагнемо, ми по�
винні робити все для здійснення свого бажання. Чо�
му ми не можемо перетворити Тернопіль на дійсно
європейське місто, але залишаючи у ньому те, що бу�
де відрізняти його від усіх інших міст України?

У наш час є підстави говорити про низький рівень
екологічної грамотності та загальної екологічної куль�
тури не якоїсь окремої групи населення, а суспільства
в цілому. Особливої уваги потребують діти і молодь, бо
саме в молодому віці формуються основи ставлення
людини до навколишнього середовища. Екологічне
виховання підростаючого покоління спрямоване на
поглиблення знань про взаємозв'язки в природі та
усвідомлення людини, як її частини, розуміння необ�
хідності берегти навколишнє середовище.

Не буде природи — не буде нас. Можливо, з часом
люди зрозуміють, але щоб не було пізно, бо тоді уже
ніхто не поверне нам чистого повітря, озер й річок, лі�
сів і нашу рідну дорогу природу.

ІІррииннаа  ЛЛююддккееввиичч,,  
прес�секретар ТОГО "За чисте місто!".
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ННаа  ффооттоо  ((ззлліівваа  ннааппррааввоо))::  ВВаассиилльь  ІІррммііййччуукк,,  ААннддррее  ККууррддююзз  ((ФФррааннццііяя)),,  ЖЖаанн  ММаарріі  ((ФФррааннццііяя)),,ВВііттаалліійй  ССееммееннююкк..  
ККоожжеенн  зз  ннаасс  ххоочч  ббии  рраазз  уу  жжииттттіі  ссттииккааввссяя

зз  ббллааггооддііййннііссттюю..  ЧЧии  ттоо  ббууллии  ккііллььккаа  ккооппііййоокк,,
ккииннууттіі  уу  ддооллооннюю  ссттааррееннььккіійй  ббааббууссіі  ннаа  ввууллии��
цціі,,  ччии  ддооббрраа  ппооррааддаа  ддррууггуу,,  ччии  ппррииввееззеенніі  уу
ббууддиинноокк  ммаалляяттии  ррееччіі  ттаа  ппррооддууккттии……    ААллее  ччии
ззннааєєммоо  ннаассппррааввддіі  ззннааччеенннняя  ццььооггоо  ссллоовваа
——  ""ббллааггооддііййннііссттьь""??

ТОГО "Самодопомога" — єдиний центр у
Західній Україні безкоштовної та постійної
допомоги людям з обмеженими можли�
востями на Тернопіллі.

Фундатором організації є президент
корпорації "Укрбудінвест", відомий в об�
ласті благодійник і меценат Зеновій Щепа�
новський. До нього часто звертаються лю�
ди зі своїми бідами, і ще не було випадку,
аби Зеновій Васильович комусь відмовив.
Аби упорядкувати та систематизувати бла�
гочинну роботу, й була створена громадсь�
ка організація "Самодопомога". 

Керівники організації докладають чи�
мало зусиль для того, аби з Тернопіль�
ською областю співпрацювали закор�
донні партнери. Кожна зустріч із одно�
думцями з�за кордону сприяє розвитку
наших міст як в культурному, так і в еко�
номічному плані.

Активісти організації привезли з Фран�
ції та Польщі і безкоштовно роздали без�
ліч лікарняних багатофункціональних лі�
жок, інвалідних візків, ходунів, милиць та
багато коробок із взуттям та одягом. Зага�
лом усім необхідним інвентарем були за�

безпечені майже усі медичні заклади Тер�
нополя і області. Інвалідними візками та
гуманітарною допомогою також були за�
безпечені найбільш незахищені мешканці
Тернопільщини.

Як можна оцінити таку роботу? Якщо
грошима, то ця сума незліченна, якщо в
часі, то це кожен день напруженої праці.
Але найбільшою винагородою за все
зроблене є щира вдячність людей. 

ТОГО "Самодопомога" нині — єдина ор�
ганізація в області, яка завдяки власним
коштам Зеновія Щепановського має мож�
ливість надавати допомогу усім тим, хто її
потребує.  Саме завдяки таким людям на�
ше місто має можливість розвиватись, а в
його мешканців з'являється надія на ста�
більність і добробут у майбутньому.

Тому ТОГО "За чисте місто!" і ТОГО "Са�
модопомога" домовилися про співпрацю.
Адже головною метою наших організацій
є спільне прагнення до розбудови міста —
як економічної, так і духовної.

— Ми плануємо об'єднатися з ТОГО
"Самодопомога", щоб повернути людям
віру в краще майбутнє. Наша організація
завжди боролася за чисте місто, чисті ву�
лиці, чисту воду, повітря, екологію, за чис�
ту думку, і в решті�решт, за чисту владу. ТО�
ГО "Самодопомога" усіма силами намага�
ється допомогти людям — як матеріаль�
но, так і доброю порадою. Тому нам є над
чим спільно і плідно працювати, — зазна�

чає голова ТМГО "За чисте місто!" Антон
Рекуш. 

— Ми працюємо для людей, а не для
влади. Найбільша наша радість в тому, що
ми можемо допомогти ближньому. Наша
організація постійно співпрацює з закор�
донними партнерами у Польщі та Франції,
які надають нам гуманітарну допомогу для
людей з обмеженими можливостями. Ми
намагаємося допомогти кожному, хто цьо�
го потребує.

Також на базі нашої організації працю�
ють юристи, які безкоштовно дадуть необ�
хідну пораду у тій чи іншій життєвій ситуа�
ції. Послуги адвоката нині, як відомо, кош�
тують недешево, і не кожен пересічний
громадянин зможе дозволити собі таке
"задоволення". Тому ми завжди готові
прийти людям на поміч і наші двері відкри�
ті для усіх, — говорить голова ТОГО "Само�
допомога" Віталій Семенюк.

"Щасливий не той, хто бере, а той, хто
дає" — гласить народна мудрість. Тому да�
вайте будемо солідарні один з одним. Не
поскупіться подати кілька копійок людині з
простягнутою рукою, можливо,  для неї це
цілий статок. Не полінуйтеся викинути об�
гортку від шоколадки в смітник, для Терно�
поля — це чиста вулиця. І не забувайте
посміхатись — це запорука хорошого і по�
зитивного настрою на весь день! А усе це
разом — шлях до розвитку і добробуту на�
шого міста!

ЗЗееннооввіійй  ЩЩееппааннооввссььккиийй..
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УУ  ннееддііллюю,,  2233  ттррааввнняя,,  вв
ТТееррннооппоолліі  ннаа  ССппііввооччооммуу  ппоо��
лліі  ввііддббууввссяя  ккооннццеерртт  зз  ннааггоо��
ддии  55��ттооїї  ююввііллееййннооїї  ааккццііїї
ВВссееууккррааїїннссььккооггоо  ддооббрроо��
ччииннннооггоо  ффооннддуу  ""ССееррццее  ддоо
ссееррццяя""..  УУссіі  ннееббааййддуужжіі  ммеешш��
ккааннцціі  ннаашшооггоо  ммііссттаа  ообб''єєдд��
ннааллииссяя  ссееррццяяммии,,  ппооккллааввшшии
ккоошшттии  уу  ссккррииннььккии,,  зз  яяккииммии

ххооддииллии  ввооллооннттееррии,,  щщообб    рраа��
ззоомм  ддооссяяггннууттии  ппооссттааввллееннооїї
ммееттии  ——  ддааттии  шшааннсс  ннаа  жжииттттяя
ммаалляяттаамм,,  яяккіі  ннааррооддииллииссяя  іізз
ввааддааммии  ззддоорроовв''яя..

Метою акції був спільний
збір коштів на закупівлю
нового обладнання для по�
логових будинків міста. 

Активісти ТГО "За чисте

місто!" не залишились ос�
торонь цього заходу і долу�
чилися до організації бла�
годійного концерту. Зіб�
равшись гуртом, хлопці і
дівчата ходили із скринька�
ми, пояснювали тернопо�
лянам суспільну важли�
вість акції і збирали кошти
на придбання нового об�
ладнання для пологових
будинків нашого міста.  

А у  вівторок, 25 травня,
відбувся підрахунок кош�
тів, зібраних у нашому місті
Всеукраїнською благодій�
ною акцією "Серце до сер�
ця". До підрахунку коштів
взялися також і активісти
ТГО "За чисте місто!". Усьо�
го вдалося зібрати 17 000
гривень, які перерахували
на рахунок пологових бу�
динків Тернополя для заку�
півлі потрібного медичного
обладнання.

1188  ллииппнняя  ннаа  TTееааттррааллььннооммуу  ммааййддаа��
нніі  ззііббррааллооссяя  ммооллооллооддее  ппооккоолліінннняя
ттееррннооппііллььссььккиихх  ммааййссттрріівв  ххеенндд��
ммееййддуу..   ВВииррооббии,,  ппррееддссттааввллеенніі  ннаа
ввииссттааввцціі,,  вврраажжааллии  ссввооїїмм  ррооззммааїїтт��
ттяямм  іі  ккооллььооррааммии..  АА  ннааййццііккааввіішшее  ттее,,
щщоо  ввииггооттооввллеенніі  ууссіі  ввооннии  зз  ппііддррууччнниихх
ммааттееррііаалліівв::  ппллаассттииккуу,,  ссккллаа,,  ггллииннии,,
ккооллььооррооввооггоо  ппааппеерруу,,  ффооллььггии……

Використані пляшки, поліетиленові
пакети, макулатура і побутові відходи
просто на очах у здивованої публіки пе�
ретворювалися у справжні витвори
мистецтва! Тут з легкістю можна згада�
ти прислів'я про те,  що “…й сміття бу�
ває корисним!”.

Таким чином творча молодь Терно�
пілля показала, що найголовніше для
нашого міста — його чистота і краса.

— Усі речі, репрезентовані майстрами

на цій виставці, є цікавими і неповтор�
ними. Кожна з них несе в собі енергети�
ку людини, яка її створила. Цього разу
на ярмарок приїхало багато майстрів з
інших міст та з усіх куточків нашої облас�
ті. Я вважаю, що це дуже добре і пер�
спективно. Адже тут вони мають можли�
вість обмінятися досвідом, поспілкува�
тися. Та й сам ярмарок набирає розмаху,
тут розвиваються не тільки творчі люди,
але й культура міста, — говорить голова
ТМГО "За чисте місто!" Антон  Рекуш.

І справді, ярмарок не залишив бай�
дужим нікого з гостей! Глядачі  захопле�
но оглядали роботи та обирали унікаль�
ні вироби ручної роботи.

А після закінчення свята активісти
ТГО "За чисте місто!" прибрали   Теат�
ральний майдан, на якому відбувало�
ся дійство.
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ННееззвваажжааююччии  ннаа  ттее,,  щщоо
ггррооммааддссььккаа  ооррггааннііззааццііяя
""ЗЗаа  ччииссттее  ммііссттоо!!""  щщее  ддооссииттьь
ммооллооддаа,,  ппррооттее  їїїї  ччллееннии  аакк��
ттииввнноо  ооррггааннііззооввууююттьь  ттаа  іізз
ззааддооввооллеенннняямм  ддооллууччааююттьь��
ссяя  ддоо  ррііззннооммааннііттнниихх  ааккцціійй,,
ммаассооввиихх  ззааххооддіівв  ттаа  ссооцціі��
ааллььнниихх  ппррооееккттіівв..

Так, 17 травня  у примі�
щенні Тернопільського
академічного драматично�
го театру ім. Т. Шевченка
активісти громадської ор�
ганізації "За чисте місто!"
долучилися до соціального
проекту — інформаційно�
розважальної гри для шко�
лярів та студентства "По�
ринь у світ професій". Мета
гри — формування актив�
ної поведінки молодих лю�
дей стосовно власного
професійного вибору та
майбутнього працевлаш�
тування.

Ні для кого не секрет, що

сучасна шкільна та сту�
дентська молодь не завжди
переймається власним
професійним вибором та
майбутнім місцем роботи.
Ще однією проблемою су�
часності є те, що переваж�
на більшість випускників
шкіл прагнуть стати юриста�
ми, менеджерами, бухгал�
терами, економістами, вчи�
телями, лікарями…. Нині
чомусь не престижно бути
хорошим зварником, куха�
рем, пекарем, водієм, сан�
техніком та приносити сво�
єю працею користь не лише
собі, а й суспільству. Та й су�
часний ринок праці не має
можливості забезпечити
робочим місцем кожного
випускника вищого нав�
чального закладу.

Розуміючи цю соціальну
та економічну проблему,
члени нашої громадської
організації взяли участь у

заході "Поринь у світ про�
фесій". Гра проходила в
активній та розважальній
формі. Наші активісти та
інші учасники дійства реп�
резентували глядачам
свій погляд на світ профе�
сій через призму цікавих
добрих жартів та сучасних
пісень про водіїв, сантех�
ніків, токарів, перукарів,
кухарів. Підтримати ко�
манду ГО "За чисте місто!"
прийшли і її вболівальни�
ки, котрі жваво відклика�
лись на всі жарти, які зву�
чали зі сцени. Загалом за�
хід пройшов у дружній і
щирій атмосфері. Органі�
затори та учасники гри
сподіваються, що сучасна
шкільна молодь буде
прагматичною і обирати�
ме професії, які користу�
ються попитом на ринку
праці та максимально під�
ходять їм. 
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2244  ччееррввеенняя  ссттааррттуувваавв
ппеерршшиийй  ееттаапп  ВВссееууккррааїїннссьь��
ккооггоо  ффеессттииввааллюю  ""CCттуу��
ддееннттссььккаа  рреессппууббллііккаа''
22001100""  уу  мм..ТТееррннооппоолльь,,  ссппіі��
ввооррггааннііззааттоорроомм  яяккооггоо  ссттаа��
ллаа  ТТООГГОО  ""ЗЗаа  ччииссттее  ммііссттоо!!""..  

— Наша  молодь — це
наше майбутнє! І ми з за�
доволенням підтримуємо
такі ідеї, — говорить голо�

ва ТМГО "За чисте місто"
Антон Рекуш. — Культура і
розвиток держави почина�
ються з ініціатив та реалі�
зації ідей молоді. Саме на
молоде покоління ми роз�
раховуємо найбільше, тому
що це нова хвиля, яка б
змогла сколихнути і пере�
вернути розуми нашого
суспільства.  

Цей захід щорічно при�
урочується до Дня молоді
і відбувається на Козаць�
кому острові, що у парку
Топільче. Його мета поля�
гає у покращенні життя
українського студентс�
тва, розвитку молодого
покоління та захисту
прав та інтересів молоді
України. 
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2244  ттррааввнняя  уу  ннаашшооммуу  ммііссттіі  ввііддббуувв��
ссяя  ввііддббііррккооввиийй  ттуурр  ддоо  ннааццііооннааллььнноо��
ггоо  ккооннккууррссуу  ккрраассии  ""ППеерршшаа  ЛЛееддіі  ��
22001100""  ссеерреедд  ссттууддееннттоокк  ввиищщиихх  ннаавв��
ччааллььнниихх  ззааккллааддіівв  ТТееррннооппоолляя,,  ссппіі��
ввооррггннааннііззооттоорроомм  яяккооггоо  ссттааллаа  ТТеерр��
ннооппііллььссььккаа  ггррооммааддссььккаа  ооррггааннііззаа��
ццііяя  ""ЗЗаа  ччииссттее  ммііссттоо!!""..        

УУппррооддооввжж    ккооннккууррссуу  ддііввччааттаа
ввррааззииллии  гглляяддааччіівв  ннееппооввттооррннииммии
ооббррааззааммии::  ччааррііввнніі  ууккррааїїннооччккии  уу  ннаа��
ццііооннааллььнниихх  ккооссттююммаахх,,  ввииттооннччеенніі
ббііззннеесс��ллееддіі,,  ггррааццііййнніі  ттааннццііввнниицціі  уу
ккууппааллььннииккаахх  ттаа  ііссттиинннніі  ллееддіі  вв  ееллее��
ггааннттнниихх  ббііллиихх  ссууккнняяхх..  ЦЦеейй  ккооннккууррсс  ��
ннее  ллиишшее  ззммааггаанннняя  ззаа  ссттааттуусс  ""ннаайй��
ккрраащщооїї  ллееддіі"",,  аа  йй  ввееллииккиийй  ккрроокк  ммоо��
ллооддиихх  ддііввччаатт  ддоо  ссааммооррееааллііззааццііїї  ссее��
ббее  уу  ммааййббууттннььооммуу..  АА  ТТООГГОО    ""ЗЗаа  ччиисс��
ттее  ммііссттоо!!""  ннііккооллии  ннее  ззааллиишшааєєттььссяя
ооссттоорроонньь  щщооддоо  ппррооввееддеенннняя  ааккцціійй,,
яяккіі  ддооппооммааггааююттьь  ккууллььттууррннооммуу  рроозз��
ввииттккуу  ннаашшооггоо  ммііссттаа..

ФФееєєррииччннее  ссввяяттоо  ккрраассии  ззааккііннччии��
ллооссяя,,  аа  ттееррннооппііллььссььккіі  ккрраассуунніі    ввккоотт��
ррее  ддооввееллии,,  щщоо  ккрраассаа  ттааккии  іі  ссппррааввддіі
вврряяттууєє  ссввіітт!!      
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"" РР іі дд нн ее   мм іі сс тт оо   кк рр іі зз ьь   оо бб '' єє кк тт ии вв !! ""

——   пп іі дд   тт аа кк ии мм   гг аа сс лл оо мм   ТТ ОО ГГ ОО   "" ЗЗ аа
чч ии сс тт ее   мм іі сс тт оо !! ""   пп рр оо вв ее лл аа   кк оо нн кк уу рр сс
нн аа   кк рр аа щщ уу   фф оо тт оо гг рр аа фф іі юю   фф аа йй нн оо гг оо
мм іі сс тт аа   ТТ ее рр нн оо пп іі лл ьь !!

ООббррааттии  ккрраащщиихх  зз%%ппооммііжж  ббааггаа %%
ттььоохх   ттааллааннооввииттиихх   іі   ккррееааттииввнниихх
фф оо тт оо мм ии тт цц іі вв   вв ии яя вв ии лл оо сс яя   сс пп рр аа вв дд іі
ннееллееггккоо..   ААдджжее  ффооттооггррааффіі її ,,   яяккіі   ннаа %%
ддііййшшллии  ннаа  ааддрреессуу  ооррггааннііззаацціі її ,,   ввии %%
яяввииллииссяя  ссппррааввжжннііммии  ммииссттееццььккии %%
ммии  ккааррттииннааммии..   ТТееррннооппіілльь  ннаа  нниихх
——  ууннііккааллььннооїї ,,     ннееббааччееннооїї   ккрраассии..
ППооммааррааннччееввиийй  ззааххіідд  ссооннццяя,,   ссіірріі
ттууммааннии  ооззеерраа,,   ззееллеенніі   ттррааввии  ппаарр %%

ккіівв  іі   ттааєєммннииччіі   тт іінніі   ввіідд  ссккууллььппттуурр
ннаа  ббууддииннккаахх  ммііссттаа……  ССааммее  ттааккиимм
ппооббааччииллии  ннаашшіі   ффооттооммииттцціі   ннаашш  іізз
ввааммии  рріідднниийй  ТТееррннооппіілльь..

ЖЖуурріі   ооббррааллоо  ттррььоохх  ппееррееммоожжцціівв,,
яяккииммии  ссттааллии    ВВооллооддииммиирр  ЛЛююддккее %%
ввиичч,,   ІІррииннаа  ККиирриикк  ттаа  ЮЮрріійй  ССккиибб %%
''яякк..   ВВооннии  ссппррааввииллииссьь  іізз  ззааввддаанн %%
нняямм,,   ннааййккрраащщее  ззууммііввшшии  ззооббррааззии %%
ттии  ТТееррннооппіілльь  уу  ввссіійй  ййооггоо  ккрраассооттіі
ттаа  ввееллииччіі ..   УУссііхх  ппееррееммоожжцціівв  ччееккаа %%
ююттьь  цціінннніі   ппррииззии,,   яяккіі   ввооннии  ооттррииммаа %%
ююттьь   ззаа  ааддрреессооюю::   мм..ТТееррннооппіілльь,,
ввуулл..   ЛЛииссттооппааддоовваа  22,,   ооффіісс  ТТООГГОО
""ЗЗаа  ччииссттее  ммііссттоо!!""..

***
Приходить бойко до штабу Януковича і

просить конче записати його в члени Пар�
тії регіонів. Секретар пояснює, що так від�
разу не можна, спочатку треба
побути кандидатом.

Але бойко вперся:
— Або мене зараз

запишете, або не
запишете взагалі.

— Але ж, ґаздо,
хоча б поясніть,
чому Вам так
спішно?

— Як мене за�
пишете, то вповім.

— Але, ґаздо, не
можу Вас записати, бо
ж навіть не знаю, з якої
причини.

Після годинної суперечки
секретар врешті погодився і
записав бойка.

— Ну, тепер розкажіть, ґаздо, чому так
нагло захтілося Вам до партії?

— Ну, тепер вповім. Приходжу до хати,
заходжу до покою, а там моя жінка в мо�
єму ліжку з коханцем. Ну, то пішов�єм на
кухню, налив си склянку горівки, ґольнув,
закусив вогирком і пішов�єм до другого
покою. А там бачу свою доньку в ліжку з
якимсь хлопом. Ну то я вернувся на кух�
ню, налив си склянку горівки, ґольнув,
закусив вогирком і кажу: "Ага, то як ви та�
кі курви, то і я вам встиду нароблю!".

***
Один громадянин приїхав в село і пішов

відпочити на риболовлю…
Підійшов до озера і запитує перехо�

жого:
— Скажіть, будь�ласка, в цьому озері

можна ловити рибу?
� Звичайно. 

— Значить, якщо я що�небудь
впіймаю — це не буде

шкідництвом?
— Та ні! Це буде

чудом!!!!

***
— Гуцул в го�

рах приймає
пологи в своєї
дружини. Світ�
ла немає, за�

палив свічку. Ви�
тягає одну дитину:

"О, хлопчик! Івасиком
буде". Перерізав пупо�

вину. Дитину загорнув і
поклав. І знову щось там ви�

тягає. Каже: "О, дівчинка. Маріч�
кою буде". А старший син каже: "Тату, га�
сіть свічку, бо вони на світло лізуть!".

***
Якось один учень поставив учителю�по�

ліглоту Олегу Паламарчуку таке запитан�
ня:

— Як ви думаєте: що скажуть про нас
люди через 100 років?

— Я думаю, що через сто років про нас
скажуть: "Вони жили на Україні в епоху
Юліанських обіцянок і Вікторіанських "лю�
бих друзів". 
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ММааллееннььккиихх  ууккррааїїннцціівв  ооббммааннююююттьь!!  ЗЗ
ттааккиимм  ввииккррииттттяямм  ввииссттууппиивв
ДДеерржжссттааннддаарртт..  ЗЗаа  ттррии  дднніі  ддоо
ппеерршшооггоо  ввеерреесснняя  ввііддооммссттввоо
ооппррииллююддннииллоо  ррееззууллььттааттии  еекк%%
ссппееррттиизз  ннаадд  шшккііллььннооюю  ффоорр%%
ммооюю..  ВВиияяввииллооссяя  ——  ннооррммаамм
ввііддппооввііддааєє  ллиишшее  ккоожжеенн
шшооссттиийй  ккооссттююмм..  

За нормами Держстан%
дарту, шкільна форма має
бути зручною, естетично
привабливою і мінімум
на 50 відсотків скла%
датися з натуральних
волокон.

Проте виробники
шкільних форм
правил дотримуються
не завжди. Тестування на
натуральність тканин серед
шести зразків пройшов ли%
ше один. Решта — суцільна
синтетика. Попри це, марку%
вання костюмів синтетичної
правди не викриває. 

Купуючи форму сину чи
доньці, батьки, звісно,

звертають увагу, насамперед, на склад
тканини, з якої вона пошита, і від%

дають перевагу натуральним
тканинам з невеликою добав%
кою синтетики. Але етикетці не

завжди можна вірити. Бо, як
твердить "Укрметртестстан%

дарт", виробники шкільної фор%
ми часто свідомо вказують не%
вірні дані про склад тканини. І

хоча на етикетках вказано: "Під%
жак для хлопчика: шерсть — 50
%, синтетичні волокна — 50 %;
піджак для дівчинки: шерсть % 15
%, віскоза — 65 %, синтетичні
волокна — 20 %", насправді (й
перевірка це підтвердила!) то%
вар часто на всі 100% склада%
ється з синтетики. За словами
працівників охорони здоров'я,
підвищений вміст синтетичних
тканин у гардеробі школяра мо%
же спричинити у дитини захво%
рювання шкіри. Більше того,
медики застерігають, що у дея%
ких випадках це навіть може
негативно вплинути на роботу
головного мозку.
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УУВВААГГАА  ——  ККООННККУУРРСС!!

Як відомо, здорова нація — та, яка вміє і любить сміятися. У зв’язку з цим
ТОГО «За чисте місто» оголошує новий конкурс, спробувати свої сили у яко%
му можуть усі тернополяни. ТТееммаа  ккооннккууррссуу  ——  ««ДДрруужжнніійй  шшаарржж  ннаа  ммеерраа»».. У
своїх роботах — малюнках чи колажах — пропонуємо вам у жартівливій,
але не образливій формі вказати на можливі недоліки чи недопрацювання
у роботі нинішнього міського голови Тернополя. Свої роботи надсилайте на
за адресою: мм..ТТееррннооппіілльь,,  ввуулл..  ЛЛииссттооппааддоовваа  22,,  ооффіісс  ТТООГГОО  ««ЗЗаа  ччииссттее  ммііссттоо!!»»..

ФФооттоо  ЮЮррііяя  ССккиибб''яяккаа..

ФФооттоо  ВВооллооддииммиирраа  ЛЛююддккееввииччаа..

ФФооттоо  ІІррииннии  ККиирриикк..


