
та значно впливають 

на здоров'я людей. 

Найбільше стражда-

ють від цього діти та 

підлітки. Виявлено 

прямий зв'язок між 

рівнем захворюваності 

органів дихання і кон-

центрацією шкідливих 

речовин в атмосферно-

му повітрі.  

Слід зауважити, 

що за останні 2 роки в 

місті спостерігається 

покращення стану ат-

мосферного повітря, а 

отже - зменшення кі-

лькості важких захво-

рювань серед населен-

ня. Хоча на зміну 

"традиційним хворо-

бам", тобто захворю-

ванням органів дихан-

ня, приходить підви-

щення рівня захворю-

вань шлунково-

кишкового тракту, ен-

докринної системи, а 

також збільшується 

ризик поширення ту-

беркульозу. Все це го-

ворить про те , що здо-

ров'я тернополян тісно 

пов'язане із 

"екологічним здоро-

в'ям" Тернополя. 

За матеріалами 

Валерія Ющука  

Серед проблем, 

які сьогодні турбують 

людство, є екологічна 

ситуація на планеті та 

в регіонах. Ефект 

людської діяльності 

зростає так швидко, 

що може бути постав-

лений сьогодні в один 

ряд з планетарними 

природними процеса-

ми. Зміни в природно-

му середовищі виявля-

ються не тільки на 

планетарному рівні, 

вони є істотними на 

державному, регіона-

льному та локальному 

рівнях. Не оминула ця 

проблема і територію 

України, де особливо 

насторожує стан атмо-

сферного повітря. 

Місто Тернопіль 

належить до порівня-

но чистих і екологічно 

сприятливих обласних 

центрів України, оскі-

льки основу промис-

лового комплексу 

складають машинобу-

дівні та переробні під-

приємства. Разом з 

тим склад атмосфер-

ного повітря далекий 

від природного, адже 

в ньому налічується 

близько 200 домішок 

різного ступеня токси-

чності.  

Найбільшим аген-

том забруднення на-

вколишнього середо-

вища міста Тернополя 

є автотранспорт. Спа-

люючи велику кіль-

кість нафтопродуктів, 

автомобілі вносять 

безліч токсинів в на-

вколишнє середовище 

 "Здоров’я" Тернополя — здоров’я тернополян 
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 Люди на 1 см ви-

ще вранці, ніж 

ввечері. Протягом 

дня суглоби стис-

каються. 

 Людина забуває 

90% своїх мрій.  

 Вся рослинність 

земної кулі протя-

гом року забирає 

з атмосфери бли-

зько 550 млрд. т 

вуглецю і повер-

тає 440 млрд. т 

кисню. Бережіть 

рослини! 

 Вулканічна лава 

зберігає високу 

температуру таке 

тривалий час, що 

навіть через рік 

після виверження 

на ній можна при-

готувати яєчню  
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Варто знати  

*** 

Донечко давай покаже-

мо, як ми вивчили всі 

місяці року. Ну! .. Сі ...? 

- Чень! 

- Лю ...? 

- Тий. 

- Ну, давай сама! 

- Зень, Тень, Вень, Вень, 

Пень, Пень, Сень, Тень, 

Пад, День!  

*** 

— Діду, ви були колись 

малим? 

— Був. 

— І це у вас за все жит-

тя тільки один зуб ви-

ріс?!  

внесення в нього про-

позицій.  

  ПП “Меркурій-

Імпекс” розробило 

концепцію розвитку 

вітроенергетики в об-

ласті. Що цікаво, буді-

вництво вітроелектро-

станції передбачається 

здійснити за рахунок 

товарного кредиту Ек-

спортно-Імпортного 

Приватне підприємс-

тво «Меркурій Імпекс» 

зробило Тернопільській 

міській раді пропози-

цію щодо вирішення 

проблеми утилізації 

сміття. Влада Тернопо-

ля зацікавилась даною 

пропозицією, і міський 

голова миттєво створив 

робочу групу з підгото-

вки матеріалів для про-

ектування, будівництва 

та експлуатації сміттє-

переробного комплек-

су.  

Наразі відповідні ек-

сперти отримали підґ-

рунтя для обговорен-

ня цього проекту і 

банку Сполучених 

Штатів Америки. 

 А корпорація 

“Saving Energy Corpo-

ration” (Сан-

Франциско, США) 

підтвердила свою зго-

ду на будівництво віт-

роенергопарку потуж-

ністю 250-300 Мвт. в 

Тернопільській облас-

ті. 

Цілком очевидно, 

що і гроші на будівни-

цтво сміттєпереробно-

го комплексу для пот-

реб Тернополя теж 

будуть іноземними. 
Підготовлено за 

матеріалами сайту: 
http://kommunal.org.ua/?

Американці хочуть тернопільського сміття? 

lidorka@example

.com 

 Що атмосферні за-

бруднення за їх видами 

поділяють на: газові, ае-

розольні, радіаційні, аку-

стичні, електромагніт-

ні. За сукупною дією на 

живі організми забруд-

нювачі атмосфери нале-

жать до найнебезпечні-

ших: 

- вдихаючи близько 

10 дм2 повітря, протя-

гом року людина пропус-

кає через дихально-

легеневу систему до 94 

млн. дм2  атмосферних 

газів; 

- аерозолі мають вла-

стивість сполучатись 

між собою та з водяною 

парою, утворюючи ток-

сичні сполуки 

Посміхнись! 
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