
ТЕРНОПІЛЬ
      ЕНЕРГО
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З метою вдосконалення державної політики
регулювання тарифів на електричну енергію, що
відпускається населенню, а також іншим
споживачам, Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики,
прийнято рішення з 1 червня 2014 року підвищити
вартість електроенергії  на 10-40%  - пояснює
директор енергозбуту ВАТ “Тернопільобленерго”
Сергій Оляніцький:
* для населення, що проживає в місті в житлових

будинках, обладнаних газовими або іншими
плитами (крім кухонних електричних плит):
- до 150 кВт -год електроенергії на місяць - 30,84

копійки за 1 кВт -год;
- більше 150 кВт -год до 800 кВт-год

електроенергії на місяць - 41,94 копійки за 1 кВт -
год;
-  більше 800 кВт -год електроенергії на місяць -

134,04 копійки за 1 кВт-год.
- для багатодітних, прийомних сімей та дитячих

будинків сімейного типу - 30,84 копійки за 1 кВт
–год.
* для населення, яке проживає в сільській

місцевості  в житлових будинках, обладнаних
газовими або іншими плитами (крім кухонних
електричних плит):
- до 150 кВт -год електроенергії на місяць - 28,50

копійки за 1 кВт -год;
- більше 150 кВт -год до 800 кВт-год

електроенергії на місяць - 38,76 копійки за 1 кВт -
год;
- більше 800 кВт -год електроенергії на місяць -

134,04 копійки за 1 кВт-год.
- для багатодітних, прийомних сімей та дитячих

будинків сімейного типу - 28,50 копійки за 1 кВт
–год.
* для населення, що проживає в місті та селі в

З перших уст

 З 1 червня змінилися
тарифи на електроенергію

житлових будинках, обладнаних у
встановленому порядку кухонними
електричними плитами:
- до 250 кВт -год електроенергії на місяць -

23,7 копійки за 1 кВт -год;
- більше 250 кВт -год до 800 кВт-год

електроенергії на місяць - 32,22 копійки за 1
кВт -год;
- більше 800 кВт -год електроенергії на місяць

- 134,04 копійки за 1 кВт -год.
- для багатодітних, прийомних сімей та

дитячих будинків сімейного типу - 23,70 копійки
за 1 кВт -год.
* для населення, що проживає в житлових

будинках, обладнаних у встановленому порядку
електроопалювальними установками (у період
з 1 травня  по 30 вересня ):
    -    до 250 кВт -год електричної енергії на

місяць - 23,70 копійки за 1 кВт -год;
- більше 250 кВт -год до 800 кВт -год

електричної енергії на місяць - 32,22 копійки за
1 кВт -год ;
- більше 800 кВт –год. електричної енергії на

місяць - 134,04 копійки за 1 кВт -год ;
* для населення, що проживає в житлових

будинках, обладнаних у встановленому порядку
електроопалювальними установками (у період
з 1 жовтня по 30 квітня):
    -    до 3600 кВт -год електричної енергії на

місяць - 23,7 копійки за 1 кВт -год;
- більше 3600 кВт -год електричної енергії на

місяць - 95,76 копійки за 1 кВт -год ;
- для багатодітних, прийомних сімей та

дитячих будинків сімейного типу - 23,70 копійки
за 1 кВт –год.
      Тариф для населення, як зазначив Сергій

Оляніцький останній раз   піднімали у 2012 році.

Національною комісією, що здійснює державне регу-
лювання у сфері енергетики, прийнято рішення

з 1 червня 2014 року підвищити вартість
електроенергії  на 10-40%

Відпочивай, та про електробезпеку пам’ятай
Електробезпека

З початком літнього сезону зростає кількість
нещасних випадків невиробничого характеру
із сторонніми особами на енергетичному
електрообладнанні.
 Порятунок людини, ураженої електричним

струмом, залежить від вчасно та правильно

наданої першої допомоги.
Для того аби убезпечити дітей від нещасних

випадків працівниками ВАТ «Тернопільобл-
енерго» проводяться лекції в усіх навчальних
закладах Тернопільської області. Так протягом
навчального 2013-2014 рр. працівниками районів

електричних мереж та службою охорони праці
обленерго було проведено у 241 школі області
лекцію на тему: “Дотримання правил
електробезпеки та поводження в охоронних
зонах електричних мереж”.

Наприкінці минулого тижня одразу кілька
керівників великих промислових
підприємств та організацій Тернополя
взяли участь у резонансній акції на
зміцнення обороно-здатності держави.
Кожен із них персонально викупив по кілька
казначейських зобов’язань України, кошти
від яких цільовим призначенням підуть на
потреби української армії.
За словами керівника обласної організації

Всеукраїнської асоціації роботодавців,
начальника об’єднання «Тернопільгаз»
Олега Караванського , його ініціативу
підтримали і одночасно здійснили такий
патріотичний крок в. о. голови правління-
генеральний директор ВАТ
«Тернопільобленерго» Ігор Юхимець,
генеральний директор ТОВ
«Тернопільбуд» Василь Лило, генеральний
директор «Ватри» Василь Щиренко,
начальник обласного управління лісового
господарства Ігор Попадинець,
генеральний директор «Оріону» Ярослав
Карпик та голова правління
облспоживспілки Михайло Лазар.
Казначейські зобов’язання випускає

Міністерство фінансів для цільового
залучення коштів від населення. Серію так
званих “військових” зобов’язань у гривні
випущено виключно для фінансування
потреб української армії.
З урахуванням особистого внеску

керівників великих підприємств та
організацій вже зібрано 320 тисяч гривень.
Нагадаємо, що працівниками ВАТ

«Тернопільобленерго» було здійсненно
перерахунок зібраних коштів на зміцнення
обороноздатності  незалежної України.

Керівництво та працівники
ВАТ «Тернопільобленерго»

підтримали військо

Благодійність
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Електробезпека

У лютому завершився прийом творчих робіт
на конкурс електробезпеки у Тернопільській
області. Для участі в конкурсі потрібно було
подати творчу конкурсу робота на одну із
запропонованих тем: “Небезпека електричного

Конкурс  дитячих робіт
струму” або “Безпека електричного струму”.
На конкурс надійшло 79 творчих робіт з чоти-

рьох районів області. У попередніх номерах
газети були надруковані найкращі робочи учнів
шкіл Зборівського та Чортківського районів. У

цьому номері надаємо останній з найкращих
робіт учнів Кременецького та Монастириського
районів.
Усі бажаючі можуть за телефоном 35-60 віддати

свій голос за певну роботу.

      Почаїв – місто невелике
      Але відоме всім.

      Живе у цьому місті
      Знайомий мій – Максим.

      Маленький, симпатичний,
      Улюбленець усіх.

      Але чомусь частенько
      Він викликає сміх.

      Цей хлопчик має прізвище,
      Та звуть його «Нехай!,

      І дуже часто чує він
      У спину: ай-ай-ай!

      Навчальні всі предмети
      Не дуже в школі слуха,

      Поради, настанови
      Пускає поза вуха.

      Вивчали діти в школі
      Про електричний струм,

      Як із ним дружити,
      Щоб він безпечним був.

      Як прилади вмикати,
      Що можна,  а що – ні.
      Максим став позіхати

      І гав ловив в вікні.

      Удома мама каже:

- Електрику ціни.
- Освітить, обігріє,

- Зварить обід смачний.
      Скоріш, дитино мило,

      Уроки вчи давай!
      А син відповідає:
- Та ну його, нехай!

Наступного заняття
У класі – справжній бум:

Усі відповідають
Максим же – ні бум-бум.

Я маю власну думку,
Не перший рік живу

А з струмом що чинити –
Побачу наяву.

Прибіг скоріш додому,
Комп’ютер увімкнув,
По цілій хаті світло
І чайник не забув.

Щоб веселіше було –
Магнітофон заграв.

Згадав: сьогодні мамі
Попрасувати обіцяв.

Парує дивно чайник,
Із праски дим валить
Максим по телефону
Із другом гомонить.

Аж тут запахло смаленим –
Магнітофон «іскрить»!

А чим його гасити?

Наш Максим та електричний струм
 Сохацька Ніна, 10 років

      5-В клас
      Почаївська ЗОШ І-ІІІ ст..

Кременецького району

Звичайно ж бо, залить!

Шкільні поради вчительки
Забулися умить:

Не можна воду лити ,
А ковдрою накрить!

Очнувсь Максим в лікарні
- А де це я? – спитав.
- Лише за три години
- Від струму відчиняв.

      Згадав все по-порядку:
      Уроки вчителів,

      Всі їхні інструктажі,
      Як вчитись не хотів.

      Тепер в його кімнаті
      Всі правила висять:

      Без дозволу дорослих
      Електроприладів не брать.

      За шнур їх не тягнути,
      Несправних не вмикать

      І мокрими руками
      За вилку не хапать.

      Бо струм і друг, і ворог –
      Як поведешся з ним.

      Буть треба обережним –
      Затямив це Максим.

      Тому, шановні діти,
      Бажаю вам усім,

      Щоб ви не пережили
      Того, що наш Максим.

  Проблема захисту людини від небезпек постала
водночас із появою на Землі людства. Протягом
усієї історії цивілізації кожен дбав за власну
безпеку та безпеку своїх близьких.
 Людство завжди прагнуло зробити своє життя

зручнішим. Але творіння людини може стати
загрозою для неї самої.
Електрична енергія широко використовується в

промисловості, сільському господарстві, побуті.
Різноманітне застосування пояснюється цінними
ознаками:
 електрична енергія може бути отримана з інших

видів енергії: механічної, теплової, ядерної,
хімічної, променевої;
 велика кількість електричної енергії зі швидкістю

світла при відносно малих втратах передається
на величезні відстані. У наш час діють лінії
електропередач завдовжки більше 1000 км;

електрична енергія легко розподіляється по прий-
мачах практично будь-якими порціями -
потужністю.

Людина поставила собі на службу силу електри-
ки. Але, крім благ, які створює електричний
струм, він є джерелом високої небезпеки. Від несп-

равності електропроводки або неправильної експ-
луатації електромережі можуть виникати пожежі.
Тому потрібно не забувати про правила безпеки
при користуванні електричними приладами:
забороняється залишати ввімкнені прилади без

нагляду;
нагрівальні прилади можна встановлювати тільки

на негорючій підставці достатньої товщини;
електронагрівальні прилади не можна ставити

під розеткою;
небезпечно виготовляти саморобні нагрівальні

прилади, особливо високої потужності, на яку,
звичайно, не розрахована електромережа квар-
тири; забороняється вмикати в одну розетку
одночасно декілька приладів;
необхідно слідкувати за щільністю контактів у

місцях приєднання приладів до вилки, клем, між
собою;
при порушенні електропроводки, поломці

електропилки або розетки не можна торкатися
до оголених місць;
електронагрівальні прилади небезпечно вмикати

в мережу несправними; якщо під час передачі
згас екран у телевізора, то не можна по ньому
стукати - він може або спалахнути, або вибух-
нути. Його необхідно негайно вимкнути і
викликати спеціаліста по ремонту;

якщо в електричну техніку, що працює, потрапив

 Безпека електричного струму
    Фурсик Олександри

 учениці 10 класу
     Кременецької гімназії

сторонній предмет, необхідно, в першу чергу,
вимкнути прилад з мережі, а потім діставати цей
предмет;
небезпечно замінювати перегорілі запобіжники

в телевізорах, приймачах та інших установках
саморобними вставками;
забороняється тягнути за електричний шнур

руками, тому що він може обірватися і вдарити
стр ум ом .
Вплив електричного струму на організм людини

залежить від психічного і фізичного стану люди-
ни. Втома, голод, сп’яніння та емоційне збудже-
ння призводять до зниження опору. Несприят-
ливий мікроклімат збільшують небезпечність
ураження струмом, тому що волога (піт), пил
знижують опір шкіри.
При ураженні електричним струмом потерпі-

лому необхідно надати першу допомогу й звіль-
нити його від дії струму. Для цього потрібно
швидко вимкнути струмопровідні частини або
знеструмити дріт, якого торкається людина. Щоб
самому не потрапити під напругу, треба одягти
діелектричні рукавиці, гумове взуття, обгорнути
руку сухою тканиною, а під ноги покласти суху
дошку, одяг. Електричні прилади, з якими людина
має справу, становлять для неї велику потенційну
небезпеку, яка посилюється тим, що органи
чуттів не можуть виявити електричної напруги.
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Ось усій шкільній малечі
Треба знати певні речі.

Електричний струм - це казка,
Ось послухайте, будь-ласка:

у квартиру по дротах
Входить така гістя - АХ!

Хочеш - вже і світло в домі,
І не знає праска втоми,

Телевізор вам говорить,
І комп’ютер дива творить,
Холодильник все морозить,

От і радіо голосить,
Машинка нам штанці пере,

Пічка - пиріжки пече ..

Електричний струм - це диво!
 Магера Каріна

учениця 3 -Б класу
Кременецької ЗОШ-інтернат

А усе це - струм, малята,
в нас його ось повна хата!

І повсюди кабелі - і великі, і малі.
А як прийдемо додому,

Так вже хочеться самому,
Щось ввімкнути, щось включити,

Як без цього ж нам прожити?
Та чи знаємо ми, діти,

Як із струмом цим дружити?
Має кожен з вас, малята,
Правила такі ось знати:
До розеток ти не лізь!

Провід добре роздивись:
Чи ніде не надірвався,

Дротик десь не оголився.
у розетку як вмикаєш,

Знай - за вилку ти тримаєш!

Екран телевізора погас -
вимкни із розетки враз!
Сам нічого не ладнай,
А дорослих зачекай!

За провід ніколи не тягни -
Не далеко й до біди!

Включений електрочайник - знай,
Воду вже не доливай!

Таких правил ще багато,
Вам розкажуть мама і тато,

Але головне ви знайте -
Обережні з ним бувайте!

Електричний струм - це диво,
Лиш поводьтесь бережливо!

Треба в вашім юнім віці
Запобігти небезпеці.

В одному великому місті жив собі Електричний
струм. Він був уже старий, але дуже мудрий. А
ще йому подобалося спостерігати, як у вечірніх
сутінках засвічувалися на вулицях ліхтарі, вітри-
ни і вивіски різних магазинів, кафе, ресторанів.
Тоді місто здавалося чарівним. Заглядаючи у вікна
квартир, Електричний Струм радів, коли бачив
увімкненні телевізори, комп’ютери, праски,
електрочайники, пральні машини. Він розумів,
наскільки потрібний людям.

Старші мешканці міста, які ще пам’ятали ті часи,
коли Електричного Струму не було, дуже шаноб-
ливо до нього ставилися. Але молодші, котрі вже
настільки звикли до Електричного струму, що
він аж ніяк не здавався їм чимось особливим,
щораз частіше непокоїли його.

Електричний Струм розумів свою неймовірну
силу, але знав і те, до чого може призвести непра-

Казка про Електричний струм
Максимлюк Христини
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вильне поводження з електрикою. У місті часто
траплялися випадки, коли діти, нехтуючи порада-
ми дорослих, легковажно, ставилися до електро-
приладів, гралися під лініями електропередач і
навіть з цікавості пробиралися до трансформа-
торних підстанцій. І хоч Електричний Струм
усюди розмістив попереджувальні знаки, діти не
зважали. Він мусив бути дуже пильним, щоб не
траплялося трагедій. Та одного разу йому все
набридло і він вирішив провчити бешкетників.
Одного вечора люди зрозуміли, що Електрич-

ний Струм кудись зник. Вони думали, що це
тимчасово. Але коли він не з’являвся і на другий,
і на третій вечір, все місто запанікувало. У кварти-
рах не засвічувалися лампочки, не вмикались
телевізори і комп’ютери. Всюди було темно і су-
мно. Ночі були довгі, ніхто не усміхався навіть
в день, бо знали, що ввечері буде суцільний мо-
рок. Та найгірше було хлопчакам-бешкетникам,
які до того приносили стільки клопоту Електрич-

ному Струмові. Дуже вже вони любили дивитися
по телевізору мультфільми і грати в комп’ютерні
ігри. Їхньому розпачу не було меж. Якось хлопці
вирішили обов’язково відшукати Електричний
Струм і попросити в нього пробачення.
А Електричний Струм гостював у лісових звірят.

Всі дерева він обвішав барвистими ліхтариками,
тому в лісі було світло, як удень. Звірята неймовір-
но раділи, а рідний ліс став чарівним, мов у казці.
Хлопчаки-бешкетники знайшли Електричний
струм серед веселого галасу і розповіли, як важко
всім живеться без нього. За допомогою чарівного
екрана Електричний Струм показав хлопцям, до
яких страшних наслідків може призвести неналеж-
не поводження з електрикою. А вони, все зрозумів-
ши, всі як один вирішили стати електриками, щоб
застерігати людей від непоправних помилок.
Ось яка історія трапилася в одному місті. Але я

знаю, що в нашому місті такого не трапиться, бо
тут живуть тільки слухняні діти… Такі, як я.

Мудра тітонька Сова
Вилетіла із дупла,

Стала пильно розглядатись,
Де б із ким тут привітатись.

Та даремно оглядатись,
Бо пригода в лісі сталась:

Захотілось їжачкам, зайцям, білкам і кротам
Жити так, як живуть люди:

Телевізор подивитись, слухати магнітофон.
А щоб гарно виглядати,

Треба праску й фен придбати.

І в прекрасну літню днину
Всі біжать до магазину,

Хто у лапках, хто в зубах,
Хто на спині, на рогах –

Все несуть, везуть додому,
Запасаються на зиму.

Лиска праску вже вмикає,
Вовк комп’ютер запускає.
Навіть зовсім сліпий кріт

Телевізор приволік.
Ведмідь хоче прать в машинці,

Варить каву в кавоварці.
А великий дядько Слон

Слухає магнітофон.
Всю цю ніч Сові не спиться,

Всюди хоче подивиться.
Там включили пилосос,
Воду тягне там насос,
Білка міксером збиває,
Вентилятор підключає.

В лісі ніч як біла днина!
Не засне і комашина.

Тільки Заєць під кущем:
Щось у його серці щем.

Він, і так лякливий зроду,
Не пішов на зов народу.
Він нічого не придбав,
Бо тихенько в лісі спав.
Та тепер він не боїться:

Всюди світиться, іскриться.

Бачить: Сова прилетіла
І в задумі тихо сіла.

- Мудра тітонько Сова!
Тут до лиха два шага.

Всі усе тут повмикали,
Та інструкцій не читали.

І не відають, що струм є і другом, й ворогом.
Й часу марно ми не гаймо,

На урок усіх скликаймо.

Мовила тоді Сова:

Лісова пригода
Пастернак Юлії
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- Научати всіх пора.
Мерщій, зайчику, біжи

І усіх сюди зови.
Куций швидко все оббігав,

В кожну нірку заглядав,
Про усіх він пам’ятав.

На поляні всі зібрались.
Думали, що лихо сталось.

Почала Сова урок.
- Слухайте, лісний народ!
Чи ж можна так чинити,

Щоби всі прилади включити
Й, не дбаючи про безпеку,

Ще й почати дискотеку?
Коли все разом включити,

Можна лиха наробити.
І згорить наш спільний дім,

А нам жити треба в нім.
Невже ви перевіряли,

Коли перший раз вмикали,
Чи цілий електрошнур,

Чи не пошкодив його щур?
Хто з вас лапи витирає,
Коли штепсель запихає?

Чи вчите своїх малят не лазити по дротах?
Будьте завжди мудрі й пильні!

І тоді електрострум
Не поселить в хаті сум!
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Відділ роботи з громадськістю
ВАТ “Тернопільобленерго”

Тел.: 25-17-51, внутрішній: 35-60.
E-mail: pr@toe.te.ua

Новини енергокомпаній

ПАТ “Прикарпаттяобленерго” постійно
працює над розширенням можливостей
сплати споживачем за спожиту електро-
енергію за рахунком. Наразі сплатити за
світло можна не тільки у поштових та банків-
ських відділеннях. Розрахуватись за спожи-
ту електроенергію можна через Інтернет,
мережу платіжних терміналів чи обрати для
себе автосписання з платіжної картки. А вже
з березня енергетики впровадили ще один
сучасний і зручний спосіб оплати – через
мобільний телефон. Для цього варто лише
направити sms повідомлення.
У споживача з’явилась можливість

надавати показники електролічильника та
одразу отримувати інформацію про суму
оплати за спожиту електричну енергію
через SMS-повідомлення, не очікуючи на
отримання рахунку. Надсилати SMS-
повідомлення можна з 25 числа до 01 числа
наступного місяця включно.
Вартість SMS на номер 2909 для абонентів

мережі “Київстар” становить 0,50 грн., ТОВ
“Астеліт”( life:)) становить 0,59 грн., ПрАТ
“МТС Україна” – 0,60 грн. Додатково
утримується збір до Пенсійного фонду у
розмірі 7,5% з вартості послуги без
урахування ПДВ). Сервіс тільки для
повнолітніх абонентів всіх національних
GSM операторів.
Після отримання суми оплати через SMS-

повідомлення споживач можете здійснити
платіж через:
1. Приват24
2. Відділення “Приватбанку”
3. Сервіс на мобільному телефоні *135#.

Нова послуга для
споживачів

електроенергії

У «Хмельницькобленерго» вже давно
утвердилася практика використання новіт-
ніх прогресивних технічних розробок.
Одними з останніх придбань стали установ-
ки вакуумної регенерації та сушки транс-
форматорної оливи. За словами директора
департаменту розподільчих мереж Олексан-
дра Мухи, застосування цих установок не
тільки економічно, але й екологічно вигідно.
Придбання хмельницьких енергетиків

зацікавило й фахівців «Житомир-
обленерго», «Волиньобленерго», «Рівне-
обленерго», Хмельницької атомної станції.
Тож вони прибули в Меджибіжський центр
централізованого ремонту, де саме
розпочалася експлуатація установок, аби
побачити їх у дії.

З новітнім придбанням
хмельницьких енергетиків

ознайомилися й колеги
з інших обленерго

Ілюмінаціями називали до
Другої світової освітлення у
місті Тернополі. Ще за
Австрії тернополяни, щоп-
равда тільки у Центрі, прогу-
лювалися під світлом гасових
ламп. А справжні ліхтарі і
навіть гірлянди з’явилися
після 1901 року.
До війни у Тернополі було

дуже гарне освітлення на ву-
лиці Третього Мая — тепе-
рішній Сагайдачного. Там на
початку, з лівої сторони, як
іти з центру до Катедри, був
цілий ряд кондитерських. І от
їхні вистави — так називали
вітрини — були просто
неймовірні.
Вітрини кондитерських до Другої світової у Тер-

нополі освітлювали дуже креативно та захоп-
лююче. Усе підлаштовували для дітей. Можна було
побачити сценку, як на льоду, на санках, на нартах
ката-ються фігурки дітей. Все рухалося. Світили
лампи, сонце і місяць.
Подібні яскраві інсталяції, прикрашали всю

вулицю. А вже надворі милували око ліхтарі.
Щоправда, освітлення перед Другою світовою
працювало тільки у центральній частині міста.
Вулиця Панська (тепер бульв. Шевченка ) була

дуже гарно освітлена. Стояли такі залізні ковані
слупи, а на них — круглі лампи-абажури.

 Тернопільські ілюмінації

Підсвічували у ті часи і деякі тернопільські будівлі
— передусім домініканський костел — теперішню
Катедру, а також парафіяльний костел. Останній
стояв на місці ЦУМу.

     Світильники — з ХІХ століття
Електроосвітлення у Тернополі з’явилося 113

років тому, у 1901-му. Була своя електростанція,
яку спорудили німці і яку місто викупило в них за
480 тис. корон у 1907-му. Будинок підприємства
звели біля залізничного вокзалу, на сучасній вул.
Хмельницького. Він достояв до наших днів на
терені ліквідованого жеку “Залізничник”.
Утім, не було темно в Тернополі вже навіть у

середині ХІХ ст.
“Великий натовп вітав цісаря,

який вийшов на балкон будинку,
співом гімну та захопленими вигу-
ками. Увечері центр міста залили
вогні ілюмінації”, - пише краєз-
навець Любомира Бойцун про ві-
зит цісаря Франца-Йосифа І 20
жовтня 1851 року в книзі
“Тернопіль у плині літ”.
Як пояснює пані Бойцун, це було

гасове освітлення. “При магістра-
ті були ліхтарники, які з драбина-
ми на плечах обслуговували гасові
вуличні ліхтарі”

     На свята — гірлянди
Але тільки з електрикою

тернополяни змогли побачити
справжні вуличні гірлянди.
Переважно гірляндами
прикрашали офіційні будівлі на
зразок ратуші. Найбільше місто
освітлювали на Різдвяні свята.
Проте, робили свята і в теплу
пору.
Та всі тернопільські ілюмінації і

святкування перервала Друга
світова. Після війни, десь до 50-х,
у місті взагалі не було жодного
освітлення.
Коли ж усе відновили, то гірлянди

чіпляли вже тільки на радянські
свята. Зрештою, сам характер
освітлення теж набув нового
ідеологічного відтін-ку. Адже коли
поляки до війни ілюмінували свій
герб — білого орла, то совіти —
серпи і молоти. Жителі міста
середнього і літнього віку добре
пам’ятають останню символіку.
Особливо багато її світилося на
вулиці  Руській — тодішній Леніна.
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