
Я бачу навколишній світ,  

крізь скло у квадратній рамці,  

через якусь прозору стіну,  

із сонцем вітаюся вранці,  

що встало мене збудити зі сну.  

Птахів випадкових політ,  

я в очі дивлюсь перехожим,  

чужим, на мене не схожим,  

що бачать навколишній світ,  

можливо моїми 

очима,  

та завжди прохо-

дять повз мене,  

минають роки, дні 

та люди,  

а я лишаюсь коло 

тебе,  

моє вікно зі мною всюди.  

Крізь сніг, крізь час, а я крізь скло,  

дивлюсь вперед, життю назустріч,  

з`ясовую у чому річ,  

я пізнаю добро і зло,  

вбираю в себе наче воду,  

збираю пил на своє листя,  

в собі коріння концентрую,  

сприймаючи весну за щастя,  

свою любов усім дарую.  

Не знаючи легень твоїх об`єму,  

в повітрі брудному я розчиняюсь,  

на стовбур тонкий свій опираюсь,  

я рослина на підвіконні твоєму. 

«Шануй Землю, на 
якій ти живеш !  

Цінуй того, хто живе 
поряд з тобою!” 

М. Тернопіль 

вул. Винниченка 5/25 

тел. +380675846123 



Пропозиці 

щодо вирішення екологічних 

проблем Тернополя 

1. Ввести невеликий податок (наприклад 

1-3 грн.) для транспорту, що вїздить у 

місто. Вилучені кошти застосувати 

для фінансування очисних споруд. 

2. Відкрити сміттєпереробний завод. 

3. Зобов'язати кожену промислову орга-

нізацію мати на своїй території очисні 

споруди, в іншому випадку—

сплачувати штраф. 

4. Покращити догляд за міським озером, 

шляхом створеня спеціальної ор-

ганізації, яка б періодично перевіряла 

чистоту води у ньому, наявність 

шкіливих мікробів, систематично про-

водила б очищення водойм. 

І тоді місто буде «дихати чистим по-

М. Тернопіль 

вул. Винниченка 5/25 

тел. +380675846123 

Памятайте: 

 «Людина створює 

навколишнє середовище 

по своєму образу і подобі!!!» 

 Скільки існує світ, стільки людина 

взаємодіє з природою, і не просто 

взаємодіє, а це процес  взаємообернений 

та тісний. Людина 

своїми поступками 

може як принести ко-

ристь для природи, 

так і нашкодити їй.   

Якщо глянути на 

сучасну Людину, ми можемо помітити, 

що вона живее так, як вигідно лише їй: 

використовує транспорт, різноманітну 

побутову хімію, розповсюджуються за-

води і фабрики, які зазвичай вкидають 

відходи у повітря, стічні води тощо. Са-

ме через це екологічна ситуація у містах 

є невтішною.  Звичайно все це потребує 

вирішення, Але яко-

го…? На це питання 

повинен відповісти 

кожен!!! 

Оcновні екологічні проблеми Терно-

поля та їх причини 

1. Забруднення повітря: 

велика кількість транспорт-

них  засобів; 

викид вихлопних 

газів заводами; 

використання 

парфумів; 

використання по-

бутової хімії; 

2. Забруднене озеро: 

Велика кількість кадмію; 

Несправні каналізації; 

3. Велика кількість 

сміття 

Людина повинна жити  
в злагоді з природою!!! 


