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З Новим 2018 роком та Різдвом Христовим!
Шановні краяни!
Від щирого серця вітаю вас із Новим роком і Різдвом Христо-

вим! Нехай Новий рік та Різдвяна зоря принесуть у вашу домівку 
веселий настрій, гучну колядку, достаток і злагоду, а на україн-
ську землю — мир та процвітання.

Нехай кожен день повниться цікавими справами, теплом і 
спокоєм світяться вікна ваших осель, а негаразди обходять їх 
стороною. Щиро зичу вашим родинам добра, затишку та Божого 
благословення! 

Богдан ЯЩИК, керівник фракції політичної партії 
«Об’єднання «Самопоміч», керуючий справами Тернопіль-

ської районної ради.

Шановні друзі! 
Зустрічаючи Новий 2018 рік, аналізуємо пройдене, склада-

ємо плани на майбутнє, мріємо про їх здійснення. Віримо, що 
цей рік буде кращим і принесе всім нам нове натхнення і новий 
оптимізм. Усіх працівників культурної, освітньої сфери, засобів 
масової інформації, усіх мешканців Тернопільського району ві-
таю з Новим роком та Різдвом Христовим! 

Нехай Різдвяні дзвони відгукнуться у кожному серці любов’ю, 
теплом та радістю. 

Степан БОРОДАЙ, директор Острівської музичної школи, голова 
постійної комісії з питань української національної освіти, культури, 
духовності і засобів масової інформації Тернопільської районної ради, 

заслужений працівник культури України.

Шановні краяни, дорогі друзі!
Новий рік — це час нових сподівань, здійснення запові-

тних бажань, символ оновлення і змін. Приводів для оптиміз-
му сьогодні більше, ніж рік тому — Україна змінюється, і нам 
випала можливість бути причетними до цих змін. Бажаю усім, 
щоб Новий рік приніс стабільність, нові успіхи, найголовніше — 
здоров’я, щастя, добробут, впевненість у завтрашньому дні!

Зичу вам родинного затишку, миру, любові й достатку. Нехай 
Божа ласка буде завжди з вами! 

Володимир ДЗУДЗИЛО, голова постійної комісії з питань 
соціально-економічного розвитку, фінансів і бюджету та  

міжбюджетних трансфертів Тернопільської районної ради.

Від усього серця вітаю зі світлими і радісними свя-
тами — Новим роком та Різдвом Христовим — жите-
лів сіл Скоморохи, Прошова, Мишковичі, Смолянка і 
Теофілівка! 

Бажаю вам щастя, міцного здоров’я, добра, вірних друзів та 
близьких людей поруч. Нехай Новий рік виправдає ваші добрі 
надії, принесе достаток і добробут у ваші домівки, любов і злаго-
ду у ваші родини, мир у нашу Україну!

Володимир КРУПНІЦЬКИЙ, директор ПП «Агрофірма «Медобори», депу-
тат Тернопільської районної ради, заслужений працівник сільського 

господарства України.

Щиро вітаю із Новим роком 
та Різдвом Христовим!
Нехай 2018-й виправдає найкращі надії і прагнення, прине-

се достаток і добробут вашим сім’ям. Хай завжди з вами буде 
Господь Бог, а дорогу у майбуття осяває яскрава Різдвяна зірка! 
Щасливого вам Нового року і веселого Різдва!

Богдан ЯЦИКОВСЬКИЙ, голова Тернопільської об-
ласної організації Радикальної партії Олега Ляшка, 
депутат обласної ради.

Шановна громадо сіл Миролюбівка та Лучка!
Прийміть найщиріші вітання з Новим роком та Різдвом Хрис-

товим. У ці святкові дні бажаю вам добра, любові і радості, щастя 
і процвітання. Здоров'я вам, вашим рідним і близьким! Всіх благ 
земних! Хай збудуться мрії і здійсняться бажання, а Божа благо-
дать освітить ваш шлях і зігріє душу своїм теплом.

З Новим роком! З Різдвом Христовим! 
Володимир КРИНИЦЬКИЙ,   

сільський голова сіл Миролюбівка та Лучка.

Голова СПП «Мричко» Надія Ярославівна Мричко та 
голова СФГ «Аванто» Іван Васильович Мричко щиро 
вітають своїх працівників та пайовиків сіл Баворів, 
Застав’я Тернопільського району та Магдалівка Підво-
лочиського району з Новим роком та Різдвом Христо-
вим!

Нехай ці свята — вісники оновлення, мрій і сподівань — при-
несуть вам і вашим родинам добро, мир і достаток, спокій і зла-
году, впевненість у майбутньому. Зичимо вам міцного здоров’я, 
успіхів, родинного щастя, достатку і благополуччя!

Дорогі земляки!
Щиро вітаю вас із Новим 2018 роком та Різдвом Христовим!  
Проводжаючи минулий рік, хочу сказати  усім мешканцям 

нашої громади слова особливої вдячності та шани за працьови-
тість і оптимізм, за розуміння та підтримку, за все, що ми зуміли 
зробити разом із вами.

Прийдешній рік хай буде світлим, щасливим і мирним, а 
Різдво Христове наповнює серця любов'ю, надією і вірою! Щастя 
вам, миру, достатку і злагоди у ваших оселях! Веселих свят!

Олег КОХМАН, Великогаївський сільський голова 
об’єднаної територіальної громади.

З Різдвяних свят, зі світлої надії кожної людини на 
щасливе прийдешнє починається новий рік нашого 
життя, наші майбутні звершення у нових справах.

Нехай 2018 рік буде щедрим на врожай, багатим на 
добро, мир, взаєморозуміння, спокій, любов і достаток у 
кожній селянській родині, в кожній оселі.

Висловлюємо щиру вдячність трудівникам госпо-
дарства, нашим партнерам, усім пайовикам, ветеранам 
хлібної ниви за сумлінну і самовіддану працю. Прийміть 
найщиріші слова вітань і побажань гарного настрою, 
любові, здоров’я та удачі. 

З Новим роком і Різдвом Христовим!
Виконавчий директор ПП «Агрон», 

заслужений працівник сільського господарства України, 
депутат Тернопільської обласної ради Юрій БЕРЕЗОВСЬКИЙ, 

директор ПП «Агрон» Наталія БЕРЕЗОВСЬКА.

Шановні земляки! 
Сердечно вітаю вас з нагоди світлих днів — Нового року та 

Різдва Христового. Щиро зичу міцного здоров’я, щастя, добра, 
мирного неба над Україною. Нехай 2018 рік виправдає наші надії 
і сподівання, принесе спокій і достаток. Від душі зичу кожній 
родині благополуччя, хай Божа благодать завжди буде з вами та 

вашими рідними.
Андрій КУЗЬ, голова фракції політичної 

партії «БПП «Солідарність» .

Шановні мешканці Тернопільського району!
Нехай 2018 рік стане для вас щасливим та успішним, а ве-

личне свято народження Христа принесе у ваші домівки мир і 
тепло, любов і взаєморозуміння, щастя і радість, Боже благосло-
вення і світлі сподівання. Зичу вам та вашим родинам міцного 
здоров’я, злагоди та здійснення найзаповітніших мрій!

З Новим роком і Різдвом Христовим!
Сергій ЧАПРАК, Підгороднянський 

сільський голова, голова Тернопільської 
районної організації політичної партії 

«Громадянська позиція».

Шановні мешканці району!
Тернопільська районна організація Товариства Червоного 

Хреста України вітає вас із Новим роком і Різдвом Христовим. 
У ці святкові дні бажаємо вам і вашим родинам добра, любові й 
радості, щастя і процвітання, а головне — здоров’я і миру.

Нехай Вефлеємська зірка зігріє ваші серця для доброти та 
милосердя. Даруйте тепло і ласку ближнім і усім, хто цього по-
требує. 

Ольга НИЖНИК, голова Тернопільської районної організації 
Товариства Червоного Хреста.

Шановні колеги, дорогі земляки! 
Зустрічаючи Новий рік, ми покладаємо на нього світлі спо-

дівання та віру в те, що він буде сповнений миром, добром і 
процвітанням. Тож бажаю вам, щоб збулося все задумане, щоб 
прийдешній рік став часом добрих змін. Щастя вам, благополуч-
чя, достатку і, звичайно ж, міцного здоров’я. З Новим роком та 
Різдвом Христовим!

Іван ТРАЧ, в. о. головного лікаря ТРТМО.

Шановні освітяни, 
мешканці Тернопільського району!
Напередодні Новорічних та Різдвяних свят прийміть сердечні 

вітання та найкращі побажання. Нехай Різдво Христове принесе 
вам і вашим родинам добро, мир і достаток. 

Нехай ваші серця будуть зігріті любов’ю і теплом, домівки 
повняться добром, радістю та Божим благословенням, а очі сві-
тяться щастям. Нехай із останніми хвилинами старого року вас 
покинуть турботи та негаразди, а 2018 рік буде щедрим на цікаві 
плани, нові досягнення та професійні перемоги.

Василь ЦАЛЬ, начальник відділу освіти Тернопільської РДА.


