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Тернопіль тішиться величезним міським озером, яке оточує гарна 
набережна з парком. Тут завжди можна зустріти місцевих жителів, 
рибалок із вудками, туристів із фотоапаратами. У теплу пору року тут 
купаються на одному з пляжів, здійснюють водні прогулянки на 
катерах. На озері розташований невеличкий мальовничий острівець з 
альтанкою – головне місце зустрічі закоханих. 

Наш дайджест знайомить з історією створення озера (бо воно 
справді штучне), з його основними принадами – флорою та фауною, 
фонтанами, плавзасобами, водною ареною, веслувальним каналом, 
різноманітними спортивними змаганнями, що відбуваються на його 
плесі та набережній. 

Матеріал доповнюють світлини та посилання на відеоролики. 

 

 

Матеріал підготувала : М. Колопенюк 

Відповідальна за випуск : Н. Новіцька 

Комп’ютерний дизайн : О. Мотрук 
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Тернопільське озеро або 
Тернопільський став (до 1991 – 
Комсомольське озеро) – велика 
штучна водойма в Тернополі, 
створена на місці боліт на річці 
Серет. Наразі озеро має площу 300 
гектарів, середня глибина – 5.0 м і 
максимальна – 25.0 м. Водойма 
входить до списку найбільших штучних озер України.  

За площею відповідає тернопільському Східному масиву. 

Тернопільський став по праву вважають туристичним серцем 
міста. Це не лише місце, де можна відпочити та розважитися, але й 
культурна та історична пам’ятка. 

Нашій перлині приблизно стільки ж років, 
як і самому Тернополю: Ян Амор 
Тарновський, засновник міста і власник 
фортеці, 15 березня 1548 року отримав привілей 
на будівництво греблі та створення озера. 
Збудовано став в заплаві річки Серет як 
оборонну ланку від нападів турків і татар, що 
забезпечувала фортеці Тарновського ще більшу 
неприступність. 

Межі водойми в середині XVI століття встановлювалися: від 
Кутківець до старого замку з заходу на схід. Уздовж львівської дороги, 
що виходила із однойменної брами, було збудовано високу греблю. У 
привілеї 1550 року Ян Тарновський серед інших повинностей міщан 
зазначає, що в їх обов’язки входить направа греблі величезної 
водойми, водоспуску і лотків. Спуск води давав що три роки прибуток 
16–24 тисячі золотих (наразі спуск води неможливий). У той час 
довжина водойми становила 7 км, ширина – 2–3 км. 
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Озеро також мало значне господарське значення: у XVII столітті 
на ньому працювали чотири млини, що приносило великі прибутки 
місту, а в самому озері розводили рибу: щук, окунів, коропів, карасів 
та інші види, а також раків. Уже на початку ХХ століття водойму взяв 
у оренду тернопільський підприємець Володимир Трач, який 
експортував рибу до Польщі. 

Озеро в минулому часто зазнавало занепаду, зазвичай під час 
татарських і турецьких нападів. Проте найбільше занепадала водойма 
у міжвоєнний період ХХ століття, коли Тернопіль перебував під 
польською владою: у водоймі був низький рівень – вода була 
замуленою, озеро густо заростало. 

До середини ХХ століття між Старим замком та Надставною 
церквою існував найдавніший район Тернополя – Підзамче, де 
знаходився міський ринок, від якого походить назва сучасної вулиці – 
Старий ринок. На Підзамчі мешкали переважно ремісники та рибалки. 
У наш час вся ця історична місцевість не збереглася. Залишились лише 
два будинки, що колись оточували ринок (по центру площі), та 
будинки на вулиці Над ставом. 

Під час Другої світової війни 
Тернопільське озеро було занедбано. 
У п’ятдесятих роках минулого 
століття відбулася масштабна 
відбудова Тернополя – і, коли було 
прийнято рішення про 
підпорядкування всіх водних ресурсів 

місцевій владі у 1956 році, водойму почали відновлювати. Тоді було 
збудовано нову греблю – і рівень води став вищим, ніж раніше. Нове 
водосховище зайняло значно більшу площу – понад 300 гектарів, і 
назвали його Комсомольським озером. Між водоймою та центром 
міста заклали парк імені Шевченка, який протягнувся вздовж 
східного берега. Поблизу нього неподалік від краю було споруджено 
острів «Кохання» (тепер – Острів закоханих). 
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У 60-х роках пляж біля 
Старого замку було 
ліквідовано і збудувано 
центральну пристань та 
створено стоянку для 
катерів, теплоходів, яхт і 
моторних човнів. Широкі 
сходи, що ведуть до 
пристані, розділив каскад 
штучних водоспадів, який назвали на честь головного архітектора 
міста Едуарда Гронського – «Сльози Гронського».  

На березі новоствореної зеленої зони збудували ресторан 
«Поплавок» (не використовується), з тераси якого відкривався вид на 
центральну частину міста, а біля нього створили новий пляж 
«Ближній»; неподалік села Пронятин створили ще один пляж – 
«Дальній». У 70-х роках двадцятого століття стоянку човнів перенесли 
на протилежний берег міста, де був створений Морський клуб (школа). 

Однією з невід’ємних родзинок сьогодення, починаючи від 50-х 
років, на міському озері були і є 
наші найулюбленіші плавзасоби, 
які переправляють пасажирів від 
центральної пристані до Дальнього 
пляжу у літній сезон, навесні та 
восени катають прохолодним 
плесом, а взимку ми любуємось 
ними з протилежного берега. 

Насправді ж, не дивлячись на те, що донедавна озером курсувало 
лише одне, найбільше судно на водоймі – «Герой Танцоров» (544 
проєкту С), історія тернопільського флоту дуже багата. Мало хто з 
тернополян нині знає, що до всім відомого «Танцорова» та 
відновленого «Капітана Парія» (в минулому з єдиною назвою ПТ-50) 
було ще 4 катери. Саме вони, а не теплоходи тоді курсували озером, 
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відтоді мешканці і називають неправильно так нині працюючі 
прогулянкові теплоходи (адже 
катери зазвичай – маломірні 
судна). 

Військовий бронекатер, який 
згодом був перероблений у 
пасажирський, маломірні ПК-52 і 
ПК-55 і навіть теплохід серії ПТ-
01, який проіснував лише одну 
навігацію – таким був склад міського флоту протягом 50–60 років. Вже 
у 1965 році Тернопіль отримав справжній теплохід. 

ПТ-50 будували спеціально по замовленню для нашого міста, 
однак через нестачу суден йому довелося рік попрацювати на благо 
киян, тому привезли плавзасіб до нас у 1965 році. 

«Герой Танцоров» прийшов на міське озеро «БУшним», адже 
працював на Дністрі цілих 5 років із назвою «Заліщики» (збудований 
у 1963 році, перевезений до Тернополя у 1968). Для того, щоб його 
транспортувати сюди довелося частково розібрати корпус (зрізали 
верхню частину). Свою нову назву він отримав завдяки учням однієї з 
тернопільських шкіл, які подали свій варіант найменування на 
конкурс. 

До нашого часу «дожили» лише два теплоходи, один з яких 
працює без перерви вже майже 50 років, а інший протягом 16 років був 
забутий людьми – насправді ж очікував свого другого життя. 

Однак, декілька цікавих фактів є такі, про які забути неможливо. 
Для прикладу, одне судно хоч не являється прогулянковим, все ж 
працює для безпеки тернополян… «Марс 700» – глісер на повітряній 
подушці, яке має змогу працювати протягом всього сезону, адже 
пересувається як по воді, так і по льоду.  

11 липня 2022 року на позачерговій сесії Тернопільської міської 
ради заплановано перейменування теплоходу на честь засновника 
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міста Тернополя Яна Амора Тарновського. Наразі судно курсує під 
бортовим № С-541. 

Окрім теплоходів, озером ходить вітрильна яхта «Тернопіль» 
(бортовий № ТП-88-К). Вона швартується на причалі, що в парку імені 
Тараса Шевченка, навпроти дитячого майданчика. Її також можна 
замовити для прогулянки. 

У 80-х роках ХХ сторіччя благоустрій територій довкола озера не 
припинявся. За греблею створили гідропарк «Піонерський», який був 
перейменований у «Топільче». А біля підніжжя лісу «Загребелля» 
спорудили готель «Москва», що нині носить назву «Галичина». 

На Тернопільському озері є 
два острови: Великий острів (в 
народі називається Острівцем 
закоханих) та «Чайка», там влітку 
діє прокат катамаранів. 

Навколо ставу розміщено 
десятки закладів громадського 

харчування, зокрема, ресторани «Шинок», «Хутір», «Сапсан», 
«Тернопіль», «Панорама», «Назарія», «Бандера’с». У теплу пору року 
навколо озера розташовуються літні кафе. 

Біля ставу є готелі «Тернопіль», «Галичина», «Чайка», «Сапсан», 
розважальні заклади «Maxim», «Riverpool» тощо. 

Є «Дальній пляж» у Кутківецькому лісі, а також пляж «Циганка» 
в мікрорайоні «Новий світ». 

https://www.youtube.com/watch?v=4zhs9Ol9CFg 

https://www.youtube.com/watch?v=LT9nHr4nw2 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4zhs9Ol9CFg
https://www.youtube.com/watch?v=LT9nHr4nw2
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        Флора і фауна 

У Тернопільському ставку водяться представники коропових: 
короп звичайний, запущено коропа венгерського, товстолоб (не 
розмножується), карась золотий і срібний, лин, лящ, плотва, густера, 
краснопірка, верховодка, гірчака, кобель та в’юн. Хижі риби ставу: 
щука, судак, сом, окунь. Також було запущено осетра. З риб шкідників 

можна відзначити ротайна, 
сомика канального; молюски: 
річкова перлівниця, дрейсена, 
різні види катушок; 
членистоногі: рак звичайний 

довгопалий. 
Деякі водолази стверджують, що окремі соми досягали довжини 

до 2–3 метрів.  
Є також багато водоростей, переважає жовта водяна лілія, що 

цвіте наприкінці червня. На заході водойми 
біля району Пронятин і села Біла росте 
очерет та різні види верби. 

На озері живуть і розмножуються дикі 
качки, чайки, мартини звичайні.  

https://www.youtube.com/watch?v=ydfvwPkaVq4  

       Острів Кохання або Острів 
Закоханих – невеликий штучний 
острів у Тернопільському ставку. 
Розташований на відстані тридцять 
п’ять метрів від набережної парку 
імені Тараса Шевченка. Острів являє 
собою овальний контур (максимальна 

довжина – 80 м при ширині – 50 м) з дерев’яною альтанкою-ротондою 
в центрі. Він був створений під час відновлювальних робіт після 
Другої Світової війни, шляхом підсипання ґрунту (з Вікіпедії).  

https://www.youtube.com/watch?v=ydfvwPkaVq4
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Цей рукотворний куточок відпочинку відносять до десятки 
найбільш романтичних місць України. 

В серці ставка, оточений зеленими деревами, приховався Острів 
закоханих – найромантичніша локація файного міста. Саме сюди 
приходять закохані пари, щоб зізнатися у своїх почуттях, саме тут 
роблять пропозиції руки й серця. Любовна магія починається ще до 
того, як ви ступите на берег Острова закоханих. Із сушею його з’єднує 
вузький магічний місток, прикрашений різнокольоровими стрічками 
та металевими навісними замками. Маленькі й великі, новенькі 
блискучі й старезні, покриті віковою іржею, всіх кольорів веселки – ці 
«замки кохання» вішають на знак вірності й відданості близькій 
людині.  

До речі, дістатися до острова 
можна й маленькими човниками, 
які здаються в оренду біля 
Тернопільського ставу. Це зробить 
подорож на острів ще більш 
романтичною! 

Пройшовши через місток або 
причаливши до берега, ви опинитесь 
на Острові закоханих, в центрі якого 
височить витончена біла альтанка із 
колонами і дахом-куполом. З’явилась 
вона у 2012 році. А 
раніше на її місці 

розташовувалася висока зелена бесідка із синім 
різним дахом, яку замінили через її старість та 
непрезентабельний вигляд. Але до тепер між 
місцевими жителями точаться суперечки, чи варто 
було руйнувати історичну альтанку, яка довгі роки 
була романтичним символом Тернополя.  

Затишні лави, розкидані там і тут серед 
рідколісся верб, тополь і беріз острова, замикають свій нестрункий 
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хоровод біля перил містка, що з’єднує острівець з Великою землею, 
щоб стати дороговказною ниткою з царства життєвих проблем в тишу 
і спокій гармонії. 

Як влаштувати побачення: 6 речей, які треба зробити на 
Острові закоханих: 

1. На містку, який веде до острова, повісити стрічку або замок, 
який символізуватиме вашу вірність. 

2. Зізнатися у почуттях в альтанці для поцілунків. 
3. Подарувати коханій людині солодкий поцілунок, який завжди 

нагадуватиме їй про вашу романтичну подорож до Острова закоханих. 
4. Сидячи на одній із лав, яких на острові близько десятка, разом 

із коханою людиною спланувати наступну подорож або просто 
помріяти про ваше спільне майбутнє. 

5. Зробити романтичний знімок на фоні альтанки. Якщо ви 
подорожуєте вдвох, попросіть когось із оточуючих сфотографувати 
вас разом. Найефектніший кадр можна зробити, якщо фотограф 
стоятиме на середині мосту, а ви – в його кінці, зі сторони острова. 

6. І коли ви вже зберетесь йти з Острова закоханих, обов’язково 
разом зі своєю другою половинкою підійдіть до краю берега та пильно 
подивіться на воду. За повір’ями – у відображенні ви побачите своє 
майбутнє! 

     Фонтани 

У 1975 році на озері (тоді – Комсомольському) 
з’явився великий фонтан (нині не існує), який одразу 
ж охрестили «Струменем Кородюка» на честь 
тодішнього міського голови. Висота центрального 
струменя сягала п’ятнадцяти метрів, бокових – п’яти. 
Фонтан виконував не лише естетичну функцію, а ще 
й екологічну. Оскільки в озері вода через відсутність 
течії попід східними берегами застоювалась, виникла 
необхідність у будівництві якого-небудь механізму, 
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що міг би її перемішувати. Так і з’явилась ідея спорудження цього 
фонтану. 

Історія його появи пов’язана з візитом нашого тодішнього 
міського голови І. Н. Кородюка у Швейцарію. Уявіть собі, що і тоді 
наші люди мали можливість поїхати за кордон, правда, лише деякі, не 
надовго і не часто. Там він побачив каскад фонтанів на озерцях, що 
розмістилися у гірській місцевості одне вище другого. Кмітливі 
швейцарці просто проклали труби послідовно від верхнього озерця до 
нижчого, ще нижчого і до найнижчого. Через перепад рівнів по 
законах Паскаля вода фонтанувала на всіх нижчих озерцях. І багато 
грошей не було затрачено, а в ході експлуатації їх стало зовсім не 
потрібно, бо ж в електричних насосах при цьому зовсім немає потреби. 
Наш струмінь, хоч і вимагав насосів, та все-таки перевершив 
швейцарські, бо бив навкруги ще й підструйками.  

Через великі витрати на його функціонування, водограй 
працював не щодня, а переважно по вихідних та у святкові дні. У 1990-
х роках через економічну кризу його вивели з експлуатації. З 2000-го 
року фонтан працював лише на Великдень та День міста Тернополя. 
Навесні 2003 року через відсутність 
належного ремонту конструкцій 
під час танення криги фонтан 
затонув (був витягнутий 29 липня 
2003 року). Відновити його було 
неможливо, тому восени 2007 року 
коштом спонсорів був 
встановлений фонтан «Спогад». 
Нажаль, він не був таким 
привабливим і потужним, як попередній (адже відсутні бокові 
струмені, центральний є нижчим та вузьким). У 2010 році фонтан 
встановили вже без рекламних щитів (хоч в попередні роки цього не 
вдавалось досконало зробити), а троси закріпили до днища. 
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Вздовж набережної ставу 
розташований найдовший в Україні 
аераційний фонтан, довжиною 
понад 300 метрів. Його відкрили до 
Дня міста у 2017 році. Це місце дуже 
швидко стало однією з візитівок 
Тернополя. Поціновувачі краси 
люблять прогулюватися теплими 

літніми вечорами й милуватися «танцями кольорів» цього фонтану. До 
того ж, окрім естетичної функції, водограй виконує й екологічну – 
насичує воду киснем.  

https://www.youtube.com/watch?v=o3EW8h7NAYA  

https://www.youtube.com/watch?v=UQMr_SzTzOU  

 

«Циганка»  

Так називають пляж та частину 
набережної під пагорбом, де 
здавна любили відпочивати 
тернополяни у теплу пору року. 
Скорочено від назви Циганської 
гори – пагорбу біля східного 
берега тернопільського ставу у 
мікрорайоні «Новий світ». Колись 

давно там часто таборували цигани.  

У 2016-му цю зону капітально реконструювали, після чого це 
 місце стало улюбленим серед тернополян. Сьогодні – це одна із 
головних візитівок Файного. Влітку тут спостерігається справжній 
«бум». Сотні містян та гостей міста відпочивають на території 
відремонтованої набрежної.  

https://www.youtube.com/watch?v=o3EW8h7NAYA
https://www.youtube.com/watch?v=UQMr_SzTzOU
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Тернопільську «Циганку» 
часто порівнюють із популярним 
на увесь світ містом Майямі в 
США. Тут такі ж неймовірні 
заходи сонця, красиві пейзажі й 
сучасна інсфраструктура. 

Концепцію реконструкції 
«Циганки» розробили архітектори 
громадської ініціативи «URBAN.te». 

Прогулянкова зона складається із пішохідних та велосипедних 
доріжок, які розмежовані 
зеленими насадженнями. А ще 
тут є скейтпарк, пішохідний 
фонтан, спортивна зона й 
дитячий майданчик.  

На «Циганці» заняття для 
себе знайдуть як любителі 

екстрим-розваг, так і батьки з дітьми та люди старшого віку. 

До того ж, – це одне із найромантичніших місць у Файному місті 
Тернополі. Неймовірними заходами сонця та краєвидами ставу, які 
відкриваються із «Циганки» часто приходять помилуватися закохані 
пари… 

https://www.youtube.com/watch?v=fdTFCatGSXQ  
 

              Веслувальний канал 

Веслувальний канал у Тернополі розташований біля мікрорайону 
«Пронятин» у західній частині Тернопільського ставу в місці впадіння 
річки Серет. 

Розміри – 1440 метрів довжини і 120 метрів ширини. 
Він облаштований для тренувань каноїстів, байдарочників та 

човнярів суміжних видів спорту.  

https://www.youtube.com/watch?v=fdTFCatGSXQ
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Олімпійська збірна України 
неодноразово готувалася до 
головних змагань саме у 
Тернополі, а востаннє такі 
масштабні збори відбулися 
напередодні Олімпіади–2000. 

Спорудження веслувального 
каналу розпочали в 1989 році. До 
1992 стан готовності був 90 %. Він мав стати ареною для проведення 
міжнародних регат та змагань всесоюзного і республіканського рівня. 

Були побудовані трибуни, стояла підстанція, освітлення, лінія 
електропередач, бордюри, асфальтована дорога, всі земляні роботи. 
Канал на той час був завдовжки тисячу метрів, шириною – 60 м. Але 
його так і не здали в експлуатацію.  

Поступово канал без необхідних фінансових вливань занепав, 
зносилася його інфраструктура, знищились трибуни. 

Тепер продовжуються роботи з побудови Водної арени. 
Нагадаємо, подібний канал в 

Україні є лише в Дніпрі. На його 
утримання як бази олімпійської 
підготовки гроші виділяє держава. 
Тернопіль теж може на них 
претендувати, якщо зможе 
здійснити перший етап – 
спорудження самого 
веслувального каналу. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rV2_MNjNn04  

https://www.youtube.com/watch?v=dSN3uxnvEsI  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rV2_MNjNn04
https://www.youtube.com/watch?v=dSN3uxnvEsI
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Водна арена «Тернопіль» 
Розпорядженням голови Тернопільської обласної державної 

адміністрації Степана Барни 
від 10 липня 2015 року 
скасовано розпорядження 
голови ТОДА від 18 
листопада 2013 № 559-од 
«Про передачу в оренду 
земельної ділянки державної 
власності комунальному 
підприємству Тернопільської міської ради «Масив» на території 
Білецької сільської ради Тернопільського району» і на базі 
веслувального каналу планували створити Центр водних видів спорту. 
Також крім веслувального каналу, було заплановано побудувати 
футбольні та легкоатлетичні поля, сектори для стрибунів та 
метальників.  

Була підготовлена проєктно-кошторисна документація 
обласного спортивного центру «Водна арена «Тернопіль» і перший 
етап робіт планували розпочати вже 2017 року. Вартість першого етапу 
робіт сягала 17 млн гривень, частину коштів мали виділити з міського 
бюджету (7 млн), решту мав профінансувати державний фонд 
регіонального розвитку. Друга черга проєкту була запланована на 2018 
рік. Загальна вартість проєкту «Водної арени» – понад 35 млн грн. 

Капсулу під будівництво «Водної арени 
Тернопіль» заклали 21 липня 2017 року голова 
Тернопільської ОДА Степан Барна, міський 
голова Тернополя Сергій Надал за участю 
прем’єр-міністра України Володимира 
Гройсмана. Міська школа водних видів спорту 
мала перебувати на балансі міста. 

Будівництво арени здійснюється в кілька 
етапів в залежності від виділення коштів. 
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На спортивному об’єкті уже є обвідний канал, фінішна вишка та 
трибуна на понад 1 тисячу місць, облаштовані фотофіксації стартових 
доріжок, кабіни для коментаторів, окремі кімнати для представників 
міжнародних федерацій та спортсменів. 

 

За словами заступниці 
міністра молоді та спорту 
України Ніни Уманець, арена 
нічим не поступається 
аналогічним об’єктам в інших 
країнах. Пізніше навколо 
Водної арени можливо буде 
утворити спортивне містечко. 
Окрім місця проведення 
змагань всеукраїнського та міжнародного рівнів, об’єкт може стати й 
туристичною локацією, де відпочиватимуть жителі області та туристи.  

 

Роботи другої черги будівництва цього унікального об’єкту 
тривають. За словами голови ОДА Володимира Труша, загальна 
вартість другої черги будівництва становить 26 млн грн, з яких 15,7 грн 
було виділено з Державного фонду регіонального розвитку. 

 

Будівництво другої черги Водної арени передбачає створення 
обвідного каналу з мостом, будівництво шести причалів, стартової 
вишки та елінгів із благоустроєм. Буде також влаштовано систему 
доріжок «Альбано». 

 

«Це місце має всі перспективи стати центром водного спорту на 
Західній Україні, – наголосив очільник області Володимир Труш.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fgPu_OkS9cc  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fgPu_OkS9cc
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Спортивні заходи 

Ternopil Hockey Classic 

Хокей на озері – це різновид 
класичного хокею, але з декількома 
важливими відмінностями: відсутні 
борти, що захищають, немає 
воротарів і гра проводиться на 
відкритому повітрі, на замерзлому 
озері чи річці. Вперше змагання 
Тernopil Hockey Classic» відбулися у 

Тернополі 26–27 січня у 2013 році. 

У рамках проведення чемпіонату з хокею на озері «Ternopil 
Hockey Classic», що проходив 26–27 січня 2013 року, на ставі 
облаштували найбільшу ковзанку в Україні. Експерти Національного 
реєстру рекордів переміряли п’ять майданчиків-ковзанок та 
зафіксували національний рекорд «Найбільша ковзанка в Україні» 
загальною площею 4 512,84 кв. м . 

18 команд із 9 регіонів брали участь у Всеукраїнському 
чемпіонаті з хокею на озері серед любителів «Ternopil Hockey Classic-
2022».  

Турнір проходив уже вшосте і відбувався на чотирьох 
майданчиках. Протягом двох днів хокеїсти провели 70 ігор і 
виставковий матч у форматі «3 польові гравці + воротар». Ця зустріч 
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стала першою грою просто неба за участю гравців команд Хокейної 
Суперліги. 

Поєдинок виграла команда Донбасу з рахунком 7:6.  

https://sport.24tv.ua/hokeyisti-proveli-match-prosto-neba-
zamerzlomu-ozeri-ternopoli_n1860682  

А у турнірі–2022 перемогла хокейна команда «Покутські 
Яструби» з селища Заболотів на Івано-Франківщині 

Головна нагорода турніру – перехідний 
дерев’яний кубок. 

Тернопільщину на чемпіонаті–2022 
представляли три команди: «Галицькі 

ведмеді» 
(Тернопіль), 
«Подоляни» 
(Тернопіль), 

«Автолідер»   
                                (Підволочиськ).  

  

https://www.youtube.com/watch?v=hKbbO7ZhcUY 
 

          https://www.facebook.com/TernopilHockeyClassic/     

         http://sports.te.ua/teams/5276  

https://sport.24tv.ua/hokeyisti-proveli-match-prosto-neba-zamerzlomu-ozeri-ternopoli_n1860682
https://sport.24tv.ua/hokeyisti-proveli-match-prosto-neba-zamerzlomu-ozeri-ternopoli_n1860682
https://www.youtube.com/watch?v=hKbbO7ZhcUY
https://www.facebook.com/TernopilHockeyClassic/
http://sports.te.ua/teams/5276
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Легка атлетика 
«Тернопільська озеряна» – традиційні 

відкриті легкоатлетичні змагання з бігу 
пересіченою місцевістю (крос) серед 
чоловіків та жінок без вікових обмежень, які 
проводяться довкола ставу в місті Тернополі. 
Присвячуються Дню фізичної культури та 
спорту. 

Уперше проведені в 1997 році. Тоді та 
до 2001 року, крім пробігу був і заплив через 
озеро. Дистанція для дорослих – 9,25 км. Відомо, що участь у першому 
забігу брали 10 людей і собака, серед бігунів була лише одна жінка. 

Учасником «Тернопільської озеряни» 2016 року був лідер гурту 
«Тартак» Олександр Положинський, який у своїй віковій групі посів 3-
є місце. 

Змагання 2017 року відбулися 9 вересня. У бігу взяли участь 170 
осіб (128 чоловіків та 42 жінки), серед яких і спортсмени, й аматори з 
Івано-Франківської, Львівської, Волинської, Київської областей, 
Лановецького, Козівського, Тернопільського, Шумського, Бучацького, 
Чортківського, Монастириського, Заліщицького районів 
Тернопільської області та учні спортивних шкіл міста. Переможцем 
серед чоловіків став Юрій Вихопень з Білої Церкви, він перевершив 

рекорд 2011 року, пробігши 
дистанцію за 26 хв 53 с. Серед 
жінок перемогла Наталія 
Легонькова з Бережан. 

11 вересня 2021 року 
відбувся 25-й легкоатлетичний 
пробіг навколо Тернопільського 
ставу. До участі в змаганнях були 

запрошені аматори оздоровчого бігу міста й областей України у віці 
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від 7 років. У забігу взяла участь рекордна кількість учасників – 300 
осіб. 

Переможцем серед чоловіків став Горохівський Богдан 1994 року 
народження, з результатом 26 хвилин 08 секунд. Кращим результатом 
серед жінок володіє Валерія Зіненко з Івано-Франківська 1995 року 
народження (29 хвилин 52 секунди). 

250 бігунів взяли участь у 26-му пробігу «Тернопільська 
озеряна–2022».  

У 2022 році спортивний захід – подолання дистанції у 9 км 
довкола Тернопільського ставу – пройшов на підтримку Збройних сил 
України. Учасниками його стали 250 спортсменів, причому близько 
двадцяти долучились до пробігу онлайн. Виконуючи головну вимогу – 
пробігти 9 км у своєму місті та підтвердити подолану дистанцію в 
інноваційному додатку «Strava», в «Озеряні» виступили шанувальники 
спорту із Польщі, Німеччини, Канади, Британії та багатьох міст 
України. 

Учасники пробігу, щоб 
зареєструватися, мали зробити 
грошовий внесок. Частину цих 
грошей відправили на потреби 
Збройних сил України.  

 

 

https://suspilne.media/280417-u-novomu-formati-vidbulasa-
ternopilska-ozerana-hto-pribig-persim  

https://www.youtube.com/watch?v=BxIKQ6rqG9Y&ab_channel
=ТелекомпаніяTV-4  

 
 

https://suspilne.media/280417-u-novomu-formati-vidbulasa-ternopilska-ozerana-hto-pribig-persim
https://suspilne.media/280417-u-novomu-formati-vidbulasa-ternopilska-ozerana-hto-pribig-persim
https://www.youtube.com/watch?v=BxIKQ6rqG9Y&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8FTV-4
https://www.youtube.com/watch?v=BxIKQ6rqG9Y&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8FTV-4
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Водно-моторний спорт:  
чемпіонати світу, Європи та України на озері 
 
«Цей чемпіонат, ми рахуєм, 

що є традиційним. Проведення 
чемпіонату Світу, Європи було 
започатковано в 1987 році, тоді 
був Чемпіонат світу в Тернополі. 
Далі ми продовжили цю 
традицію в 2011–2012 році, потім 
була невеличка перерва і ми з 
гордістю сьогодні заявляєм, що 
ми змогли в 2016 році поновити знову цю традицію. Спортсмени 
вважають це місто уже своїм, вони з задоволенням сюди приїжджають. 
У нас представлені найкращі гонщики планети в класах F 500, F 125 і 
250» (Віктор Шемчук, президент національної федерації водно-
моторного спорту України). У серпні 2011 року на тернопільському 
ставі відбувся чемпіонат Європи з водно-моторного спорту, в якому 
взяло участь 63 спортсмени з 8 країн Європи. У 2012-му тут відбувся 
чемпіонат світу у класах JT250, F500, RN2000 і T550 (64 спортсмени з 
13 країн). 35 учасників із 12-ти країн світу у 2016 році боролися за 

першість у Чемпіонаті Світу та 
Європи з водно-моторного 
спорту. Гімни Литви, 
Угорщини, аж двічі Естонії та 
Італії лунали на набережній 
Тернопільського ставу у 2017 
році. Тоді ж була вперше 
проведена першість Європи з 
аквабайку (фрістайл). І у 

2018-му – знову чемпіонат світу, який вперше в історії Національної 
федерації з водно-моторного спорту проведено в одному місті одразу 
в трьох етапах у класах F125, F250 та F500. В 2019 році взяли участь у 
змаганнях спортсмени з 15 країн: Німеччина, США, Болгарія, 
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Словаччина, Австрія та інші. У 2021 році відбувся Чемпіонат Європи 
на кубок мера Тернополя у класі човнів RN2000 та другий етап 
Чемпіонату світу у класах F-125, F-250 та F-500.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fQxpyVGiQ8Y  

https://www.youtube.com/watch?v=HlggvD5W6JU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fQxpyVGiQ8Y
https://www.youtube.com/watch?v=HlggvD5W6JU
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Наша адреса: 

м. Тернопіль 

вул. Коперника, 17 

тел.: (0352) 23 59 48 

(096) 096 79 92 

е-mail: chbibl@ukr.net 

сайт: www.odb.te.ua 

facebook.com/odbteua 

instagram @ternoteka 

 

mailto:chbibl@ukr.net
http://www.odb.te.ua/

