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 Тернопіль — це один із найчистіших обласних центрів України. Це пояснюється 
тим, що в місті немає великих машинобудівних, металообробних, хімічних заводів, 
теплових і гідроелектростанцій, а також не розвинена гірничовидобувна промисловість. 
Це дозволяє зберігати навколишнє середовище достатньо чистим, а отже і умови для 
життя людей кращими. Проте, не зважаючи на відсутність великих екологічних 
забруднювачів, на території міста все ж є деякі проблеми, що в певній мірі впливають 
на екологічний стан місцевості.  
 Перш з все потрібно відмітити неналежний стан водойм, які впадають у 
Тернопільський став. Це проявляється у тьмяному кольорі води, сторонніх предметах, 
що плавають у водоймах, а головне неприємному запаху, який добре відчувається у 
теплу погоду. Друге це перезавантаженість вулиць, які не мають високої пропускної 
здатності, через інтенсивність руху автомобілів. Через велике скупчення машин, які 
постійно утворюють затори у певних точках міста, тим самим тривало діють на 
довкілля шкідливими вихлопними газами. Варто зазначити, що особливо загазовані 
місця є також і людними, крім того не рідко біля дороги нелегально продаються 
продукти харчування, які стоячи на повітрі вбирають у себе шкідливі домішки. 
Третьою і найбільш неприємною проблемою міста та і більшої частини країни є низька 
еклологічна культура населення. Тут йдеться про більшу частину населення, а не про 
всіх людей. Виражається ця проблема у недотриманні екологічної культури та 
нехтуванні правил захисту природи. Вже неодноразово були помічені свідомі прояви 
забруднення території, що проявлялись у засміченні території парків та житлових зон, 
пошкодженні зелених насаджень та спалюванні сміття, яке потрібно утилізовувати 
іншим чином. 
 Як бачимо, основною проблемою екології Тернополя є низька еклолгічна 
свідомість великої частки населення. Щоб зробити свою місцевість читсішою, потрібно 
починати з себе: не викидати у водойми непотрібні предмети та не виливати шкідливі 
речовини, сміття викидати у спеціально призначені урни, які дозволяють відділити 
паперові та скляні матеріали, що потім переробляються, більше ходити пішки, або ж 
використовувати велосипед, що дозволяє зменшувати кількість автотранспорту на 
дорогах, а значить і зменшує шкідливі викиди в атмосферу. Після цього потрібно 
робити зауваження іншим людям, на свому прикладі показуючи як потрібно робити. І, 
як стало віднедавна популярним - проводити суботники та соціальні акції по 
прибиранню. Яскравим прикладом таких масових прибирань є акія “Зробимо Україну 
чистою” в рамках міжнародного соціального проекту «Let's Do It!», що вже вдруге 
весною проводиться на Тернопільщині. Цього року об'єктом прибирання став парк 
“Загребелля”. Подібні акції дозволяють прибрати місця відпочинку для людей та 
покращити екологічне становище території. 
 Контроль захисту навколишнього середовища здійснюють Мінприроди України 
і санепідемстанція. Проте, якщо ми самі не захочемо щось змінити, то на підтримку 
вищезазначених органів не варто розраховувати. Екологію краю мають покращувати 
його мешканці, адже це те де ми жевемо і що залишимо своїм дітям. 


