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Лікарі застерігають

Вітаємо!

Шановні педагоги!

Районна організація Товариства Червоного Хреста
України вітає вас із професійним святом!
Учитель для підростаючого покоління є наставником,
вихователем. Обираючи професію вчителя, ви оволоділи
багатогранним мистецтвом, адже, як ковалі, допомагаєте
дітям кувати свої долі, як сівачі, сієте знання, мудрість,
добро, чесність, правдивість, доброзичливість і наполегливість. Бо якими виростуть наші діти, яке суспільство
вони будуватимуть, які моральні цінності сповідуватимуть, значною мірою залежить саме від вас!
Бажаємо вам і вашим родинам міцного здоров’я, довгих
років життя, родинного й особистого щастя, мирного
неба, Господнього благословення.
Ольга НИЖНИК, голова районної організації
Товариства Червоного Хреста України.

На початку осені активізується герпес
Холодна і волога погода призводить до зниження імунітету, що є головною причиною активізації вірусу герпесу. А ще його провокують стреси, авітаміноз, анемія чи хронічні захворювання. Важкість перебігу вірусного процесу пов'язана зі ступенем порушень в імунній системі. На
сьогодні повністю вивести з організму цю інфекцію неможливо. Герпес можна лише «втихомирити».
Інфікування
населення вірусом герпесу
наближається до 100%.
За поширеністю перебуває на другому місці
після грипу.
Не інфікуватись вірусом герпесу практично
неможливо. Первинне
зараження відбувається
ще у ранньому дитинстві. Вірус потрапляє в
організм через шкіру
або слизові оболонки.
Шляхи його передачі –
повітряно-крапельний,
контак тно-побу товий,
статевий.
У дітей вірус виявляється болючими вираз-

ками в роті, вкритими
білуватим нальотом (герпетичний стоматит). У
дорослих – на облямівці
губ численними групованими пухирцями, на
місці яких через кілька
днів утворюються ерозії.
Перебіг вірусного процесу може бути різним.
Якщо берегти і зміцнювати імунітет, клінічних
проявів інфекції можна
уникнути. Якщо ж виникатимуть збої імунного
захисту і вірус матиме
можливість активізуватись — розвиватиметься рецидивуючий герпес.
Характерним є його до-

волі гострий початок, що
супроводжується багатьма висипаннями, високою
температурою, збільшенням лімфовузлів.
Завдання лікаря полягає у тому, щоб грамотно
проконсультувати хворого
щодо способу життя, аби
вірус герпесу не турбував.
Перш за все, необхідно
зміцнювати імунітет. Важливу роль відіграє загартовування.
Як тільки з'явиться висипання, можна зробити
охолоджуючу примочку
з чаю, який містить танін,
що знижує інтенсивність
запального явища. Са-

молікування – не вихід.
Людям, яких турбують
симптоми герпесу, варто звернутися до лікаря,
який кожному хворому
підбере індивідуальний
курс лікування.

Самолікування призводить
до ускладнень

Минулого року в Тернопільському районі було зареєстровано 6 випадків захворювання на коросту. За 10 місяців цього року – 23.

Працівники відділу культури Тернопільської РДА, районного будинку культури та районна організація
профспілки працівників культури
щиро вітають з днем народження завідуючу клубом с. Кип’ячка Галину
Володимирівну ФЕДЬКІВ та директора будинку культури Богдана Антоновича БУГАЯ.
Зичимо міцного здоров’я, щастя,
родинного тепла та всіляких гараздів.
Щоб горе не зустрічалося на життєвому шляху, а кожен прожитий день
усміхався щастям.
Педагогічний колектив Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ступенів вітає з
днем народження вчителя зарубіжної літератури Марію Ярославівну
ЯРОЩУК і вчителя української мови
та літератури, основ християнської
етики Любов Степанівну ВЕНЕТУ.
Добра і радощів бажаєм, здоров’я на усі літа,
Хай в серці квітне доброта.
Хай в небі сонце ніжно сяє, веселка барвами
заграє,
Щебечуть солов’ї грайливо на життя довге
й щасливе!
Найщиріші вітання з 30-річчям
надсилаємо звукорежисеру районного будинку культури Любові Володимирівні КРИТИШИН.
Хай дорога життя буде спокійною
й доброю, не тривожить душу смуток,
в двері стукають лише радість і щастя,
поруч будуть улюблені люди.
З повагою — працівники відділу культури
Тернопільської РДА, районного будинку
культури, районна організація профспілки
працівників культури.

Працівники відділу освіти Тернопільської РДА та районного методичного кабінету щиро вітають методиста з навчальних дисциплін Наталію
Михайлівну НІМКО.
Нехай завжди Вам всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збуваються мрії, бажання й думки.
Працівники Романівської сільської ради щиро вітають з днем народження Михайла Васильовича
Качмара.
Нехай в цей день красою квітне світ,
Стають життям усі найкращі мрії,
Нехай дарує доля сотню літ
У щасті й радості, любові та надії!

Педагогічний колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст. вітає з 40-річчям
бібліотекаря Тетяну Миронівну
Дубас.
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні краплі бід, ні жалю, ні страждань.
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров'я, миру, успіхів й надії.
Колектив Територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Тернопільського району щиро вітає з днем народження соціальних робітників — с.
Петриків Зіновію Михайлівну ЛОЗУ
та с. В. Лука Софію Іванівну КОЗАК.
Незабутніх вражень, щасливих подій,
Здійснення задумів, втілення мрій!
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Здійснюються завжди заповітні мрії.
Іменинники Тернопільського районного територіального медичного
об’єднання — сторож Володимир
Омелянович ГОЛДА, лікар-хірург
Юрій Ярославович КУЦИНДА, молодша медична сестра Тетяна Богданівна ЯНУШ, лікар-стоматолог Софія
Богданівна ПАВЛОВСЬКА, молодша
медична сестра Надія Євгенівна ЗАРИЦЬКА, лікар-хірург Тарас Ярославович ПОТІХА, лікар-ортопедтравматолог Віктор Володимирович
РОЗУМ, лікар-офтальмолог Михайло
Георгійович ГАРАСИМЧУК, лаборант Анна Гнатівна ДЖАФАРОВА,
молодша медична сестра Світлана
Володимирівна ЧУБКА, сестра медична Анастасія Олегівна КОНДРАТИК, сестра медична Тетяна Василівна ГАРМАТІЙ.
В житті хай лунають лиш теплі слова,
А серце ніколи від болю не плаче.
І крутиться весело Вам голова
Лише від любові, добра та удачі!
Виконком Романівської сільської
ради та учасники жіночого колективу
«Романчани» вітають з днем народження музичного керівника клубу с. Романівка Тараса Богдановича Сотулу.
Вітаємо зі святом та зичимо багато
Здоров’я та везіння, міцнючого терпіння,
Любові та поваги, таланту та наснаги,
Легкої Вам роботи, родинної турботи,
Доріг гладеньких самих, відносин бездоганних,
Товаришів відмінних та буднів позитивних!

Оголошення
Ступківська сільська рада повідомляє про виявлення та взяття на
облік безхазяйного нерухомого майна — гідроспоруди, розташованої
за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, село Ступки, вул. Залізнична, 1а (витяг від 11.09.2018 року №137345334).
Власників вказаного майна просимо звернутися з підтверджуючими
документами до Ступківської сільської ради з метою зняття з обліку
протягом одного року з дня оприлюднення оголошення.

Не завжди зараження коростою реєструють,
тому що часто люди лікуються самостійно. На жаль,
це нерідко призводить до
ускладнень. Найчастіше
хворіють діти, школярі,
студенти, люди, які подорожують. Заразитися коростою можна в громадському транспорті, поїзді,
готелі, санаторії, приміряючи одяг, який перед тим
одягла хвора людина.
Першою ознакою хво-

роби є свербіж шкіри,
який турбує більше ввечері і вночі, адже кліщ –
нічний паразит. Він прогризає ходи і подразнює
нервові закінчення.
Найчастіше кліщ вибирає місце, де шкіра ніжна
(між пальцями на руках,
на ліктьових згинах, пахвинних складках, животі, внутрішній поверхні
стегон, статевих органах
чоловіків). У дітей уражує
ступні.

Якщо хвора людина
звернулася до лікаря
своєчасно, то після застосування сучасних препаратів свербіж зникає уже
наступного дня. У разі
самостійного лікування
є ризик недолікуватися, а це може спровокувати запалення шкіри.
Пам'ятайте: розпізнати
хворобу і підібрати правильне лікування може
лише лікар.
Важливо також не до-

пустити повторного зараження. Для цього усю
постіль і білизну треба
прокип'ятити і випрасувати. Детальні консультації нададуть досвідчені
лікарі-дерматологи, які
працюють у поліклініці
Тернопільського районного територіального
медичного об'єднання.
Марія Василівна
МИКОЛАЇШИН,
лікар-дерматовенеролог
ТРТМО.

Оголошення
Повідомляємо, що 16.10.2018 року буде проводено роботи з геодезичного встановлення та погодження
меж земельної ділянки для індивідуального садівництва (орієнтовна площа 0,04 га), яка розташована в межах с. Петриків Тернопільського району і належить гр. Головатій Ларисі Михайлівні.
Земельна ділянка, яка проектується до відведення, прилягає до земельних ділянок за кадастровими номерами 6125286700:02:001:1349, 6125286700:02:001:4709, 6125286700:02:001:1272, які перебувають у приватній
власності громадян Старицького Тараса Михайловича, Помірного Олега Богдановича та Батька Юрія Мирославовича. Просимо вказаних громадян бути присутніми за місцем розташування земельної ділянки від
10 до 11 год. 16 жовтня 2018 року або ж завчасно повідомити виконавця робіт про причини відсутності за
телефоном (0352) 23-60-17 чи за адресою: м. Тернопіль, вул. Руська, 25, ТОВ «Галицькі землі».
02.11.2018 року о 15 год. в приміщенні будинку культури с. Байківці відбудеться громадське слухання
стосовно розгляду містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки Лісового Олександра Миколайовича для будівництва та обслуговування об'єктів дорожнього сервісу в с. Шляхтинці».
З матеріалами детального плану можна ознайомитись у відділі містобудування та архітектури на сайті
Байковецької сільської ради. Тел. для довідок 29-62-05.
Великоберезовицька селищна рада проводить громадські обговорення містобудівної документації
«Детальний план території земельних ділянок, призначених для ведення особистого селянського господарства щодо зміни цільового призначення під будівництво й обслуговування житлового будинку в
селищі Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області:
— гр. Колодій Ольги Володимирівни — площею 0,02 га, кадастровий номер 6125255200:02:002:2778;
— гр. Колодій Уляни Борисівни — площею 0,02 га, кадастровий номер 6125255200:02:002:3524;
— гр. Кіцану Іванни Володимирівни — площею 0,02 га, кадастровий номер 6125255200:02:002:2779;
— гр. Кіцану Володимира Андрійовича — площею 0,02 га, кадастровий номер 6125255200:02:002:3525;
— гр. Кульчицького Омеляна Івановича — площею 0,11 га, кадастровий номер 6125255200:02:002:3156;
— гр. Пришляк Юлії Петрівни — площею 0,0419 га, кадастровий номер 6125255200:02:002:4148;
— гр. Шмир Ольги Богданівни — площею 0,2401 га, кадастровий номер 6125255200:02:001:1163».
Громадські слухання відбудуться 05 листопада 2018 року о 16 год. в приміщенні Великоберезовицької
селищної ради.
Рішенням Підгороднянської сільської ради № 35 від 27 вересня 2018 року «Про затвердження тарифів
на вивіз твердих побутових відходів для ДПФ «Альфатер-Тернопіль» встановлено:
затвердити виробничу програму з вивозу ТПВ в 2018 р. ДП фірмою «Альфатер-Тернопіль» з 1 листопада
2018 р.:
— для населення та бюджетних установ (вивіз та зберігання ТПВ) —72,56 грн (без ПДВ ), 87,07 грн (з ПДВ),
в тому числі: 61,60 грн (собівартість вивезення ) + 7,90 грн (собівартість зберігання) =69,50(собівартість вивезення та зберігання)+3,06 грн (рентабельність 4,4%о) = 72,56 грн (без ПДВ) + ПДВ 14,51 грн = 87,07 грн (з
ПДВ);
— для інших споживачів — 79,08 грн (без ПДВ), 94,90 грн (з ПДВ), в тому числі: 69,50 грн (собівартість)
+9,58 грн (рентабельність 13,78%) = 79,08 грн без ПДВ+ПДВ 15,82 грн = 94,90 грн (з ПДВ).

Співчуття
Педагогічний колектив комунального закладу «Острівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» висловлює щирі співчуття вчителю початкових класів Марії Володимирівні Юрійчин та вчителю географії Лілії Олегівні Звір з
приводу смерті матері, бабусі.

