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Природа не храм, а 
майстерня, і 

людина в ній працівник.  
     І. Тургенев  

У Тернополі парки й лісосмуги – наче 
звалища 

У Тернополі сміття всю-

ди — на узбіччях, у парках 

та дворах. Берег річки Серет 

неподалік ринку закидане 

горами сміття — пластико-

вими пляшками та пакета-

ми, гнилими овочами тощо. 

Приміські лісопосадки від-

почивальники закидали 

сміттям ще влітку. На узбіч-

чях доріг водії накидали не 

лише гори пляшок та паке-

тів. Трапляються навіть під-

гузки та жіноча спідня біли-

зна. 

- Скоро впаде сніг 

і все це уже ніхто 

не прибере, - каже 

тернополянин На-

зарій Здирко. - А 

навесні прибирати 

буде набагато ва-

жче. Просто диву-

юся, яким Терно-

піль став брудним останні-

ми роками. Навіть Став — 

перше, що бачать гості міс-

та — засипаний сміт-

тям, яке туди повики-

дали люди.Як ствер-

джує голова громадсь-

кої організації ―За чис-

те місто!‖ Антон Ре-

куш, найбільше сміття 

- у тернопільських па-

рках. Виправити ситу-

ацію на краще можли-

во — варто тільки встано-

вити більше сміттєвих 

урн. 

За матеріалами сайту 

http://20minut.ua 

Людмила Гринчишина , головний спеціаліст відділу 

благоустрою та екології управління ЖКГБЕ міськради:  

Засмічення парків, набережних та вулиць — це правопорушення, 

за яке передбачена адміністративна відповідальність. Розмір 

штрафу залежить від розмірів збитків, завданих довкіллю люди-

ною, яка смітить. Аби облаштувати на усій території спеціалізо-

вані контейнери для збору відходів потрібно багато коштів, яких 

немає. Втім, ведеться активна робота з вирішення цього питання.  

А також свіжа пого-
да, цікаві факти, 
анекдоти... 

Важливі деталі: 

 За останні десять років обсяг 

побутових відходів - продуктів 

життєдіяльності кожного меш-

канця в Україні збільшився на 

40%.  

 130 тисяч гектарів території 

України займає сміття.  

 За даними італійських фахів-

ців, скляна пляшка розклада-

ється в природі 1000 років, 

полістирол – 1000 років, мета-

леві банки – 500 років, нейло-

нові вироби – 30-40 років, по-

ліетиленові пакети – 10-20 

років, сигаретні недопалки – 5 

років, папір – 3 місяці.  

Коментар фахівця 

Екологічний вісник Тернополя 

Читайте у номері 

Випуск №1 15 
листопада 2012 р. 

У Тернополі пар-

ки й лісосмуги – 

наче звалища  
1 ст. 

Всім, кому не 
байдужа доля 
Тернопільського 

2 ст. 
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Наша адреса 

М. Тернопіль 

вул. Винниченка, 6 

або як його в народі назива-

ють «озеро».У серпні 1987-

 року Тернопіль був центром 

проведення Чемпіонату Сві-

ту з водномоторних видів 

спорту. 27 та 28 серп-

ня 2011 року на Тернопіль-

ському ставі відбувся Чем-

піонат Європи з водомотор-

них видів спорту.  

Думаю, туристам не при-

Прогулянка по Тернопо-

лю вперше викликала відра-

зу, біля Надставної церкви 

помітив із дру-

зями сміття, що 

плавало по во-

ді.  

За площею 

водойма відпо-

відає терно-

пільському Схі-

дному масиву, 

говорити про 

велику екологі-

чно проблему 

рано, але все 

розпочинається із малого, не 

будемо згадувати безліч роз-

битих пляшок від пива, ши-

ни від автомобілів, та інший 

хлам, що знаходиться на дні. 

Візитка міста може стати 

головною  його проблемою. 

Пригадаємо той факт, що   

саме  тернопільський ставу, 

ємно буде бачити гордість 

Тернополя у такому вигляді. 

Тому, звертаюсь з прохан-

ням до жителів міста: тер-

нопільська влада встанови-

ла вуличні урни, невже так 

важко пронести порожню 

пляшку, чи інше сміття і 

викинути у призначене для 

цього місце? Озеро – не 

смітник! А гордість і окра-

са файного міста. 

Богдан Боденчук 

http://ltdaily.info/uncategorized  

eco.te.ua 

Всім, кому не байдужа доля Тернопільського озера! 

Усміхніться 

 Українські автодороги занесені до культу-

рного фонду ЮНЕСКО як куточки недото-

рканої природи.  

 Лікарю, сусіди називають мене божевіль-

ним тому, що я люблю сосиски. 

- Дурниця яка, я теж люблю сосиски. 

- О-о, давайте покажу Вам мою колек-

цію?  

 Учителька: 

— Послухай, Русланчику, якщо я скажу. 

«Я красива», — який це час? 

— Минулий, Оксано Романівно.  

Брати наші менші :-) 
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