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П’ятниця, 17 червня 2016 року

Панорама подій

19 червня — День
медичного працівника
Шановні медики! Прийміть щирі вітання з професійним святом —
Днем медичного працівника — і слова вдячності та шани за Вашу
благородну працю! Ми щиро вдячні Вам за самовідданість, професіоналізм, доброту і щедрість душі, за Ваші чуйні серця, за врятовані
життя та відновлене здоров’я сотням, тисячам наших співгромадян.
Професія медичного працівника передбачає щоденну подвижницьку працю, постійне фізичне й душевне напруження. Ви захищаєте
найдорожче, що є в людини, — здоров’я, даруєте людям життя, вселяєте віру у зцілення. Ваші високі моральні та професійні якості завжди слугували й слугуватимуть прикладом вірності громадянському
обов’язку.
Бажаємо Вам творчої наснаги у Вашій важливій праці. Нехай
щастям і любов’ю наповнюється кожен день Вашого життя, а праця
на благо людей приносить задоволення і радість. Міцного здоров’я,
здійснення мрій, процвітання, добробуту Вам і Вашим родинам.
Андрій Галайко,
Олександр ПОХИЛИЙ,
голова Тернопільської
голова Тернопільської
районної ради.
райдержадміністрації.

З професійним святом,
шановні колеги!
Щороку в третю неділю червня ми відзначаємо День медичного
працівника. Професія, обрана нами, в усьому світі вважається найгуманнішою. Роль медичного працівника в суспільстві завжди буде важливою і необхідною. Кожен лікар, кожен медичний працівник розуміє:
здоров’я суспільства залежить від його професійності, порядності і
душевної доброти. Від усього серця вітаю Вас, шановні колеги, з професійним святом, бажаю міцного здоров’я, успіхів, наснаги, достатку
та доброго настрою. Хай доброта, віддана людям з душею та натхненням, повертається до Вас сторицею. Нехай кожна
мить життя радує своєю неповторністю.
Зі святом Вас! І нехай клятва Гіппократа
ніколи не буде обтяжливим обов’язком, а
лише приємною місією!
З повагою — Ігор ВОЙТОВИЧ,
в. о. головного лікаря
Тернопільського районного
територіального медичного
об’єднання.

Тернопільська районна організація Товариства Червоного
Хреста України вітає усіх медичних працівників району з професійним святом — Днем медичного працівника. Бажаємо міцного
здоров’я, чистого неба, Господнього благословення. В такий важкий час слід проявити професійний талант, щоб білий халат завжди
залишався білим, а подякою для Вас нехай будуть усмішки і слова
щирої подяки пацієнтів.

●●Вітаємо!
З днем народження
вітаємо
Оксану Володимирівну ГАРМАТІЙ із с. ЧернелівРуський — маму
героя, ім’я якого носить наша школа, —
Володимира Гарматія.

З 55-річчям сердечно вітаємо
завідуючу бібліотекою с. Застінка
Оксану
Олександрівну
ПЕТРИШИН. Щиро зичимо щастя
й добра на многії літа!

Хай літа не спадають листом,
Хай квітують і плодоносять
Як сади навесні —
щедрим цвітом
І врожаєм рясним під осінь.
Хай приносять у дім достаток,
В душу радість, для серця — спокій,
Дай Вам, Боже, на землі ще багато
Світлих днів і щасливих років.

З повагою — педагогічний
колектив Жовтневої ЗОШ І-ІІ
ст. ім. Володимира Гарматія.
Колектив Баворівської ЗОШ І-ІІІ
ст. щиро вітає з днем народження
вчителя хімії Оксану Олексівну
ФЕДЬКІВ, працівника школи
Галину Василівну БОЛДИЖЕВУ.
Достатку в домі Вам рікою,
В родині — злагоди й тепла,
В душі і серденьку — спокою,
Здоров’я, щастя і добра!

Сума коштів, які компанія
планує інвестувати за цей період в різні сфери своєї діяльності, складає 15,2 млн. доларів. Зокрема, “МРІЯ” має намір
спрямувати 12,5 млн. доларів
на закупівлю нової техніки та
обладнання, включаючи забезпечення діючих лізингових про-

З повагою — завідуючий хірургічним відділенням ТРТМО,
депутат Тернопільської обласної ради Володимир ЛІСОВСЬКИЙ.

●●Лідери

Діти змінюють світ

1-2 червня ц. р. понад
200 дітей-лідерів з
усієї України зібралися в Мистецькому Арсеналі у м. Києві на
дводенний форум “Діти змінюють світ”. У
складі делегації Тернопільської області
участь у форумі взяли
голова ради старшокласників Тернопільського району “Діти
сучасності” Анастасія
Гончар.

Старшокласники працювали у семи тематичних
локаціях: як школа може
навчити свободи? Як вчитель може допомогти
учневі бути справжніми?
Чи можна в школі навчитись дружби? Яку найважливішу мудрість має винести школяр з української
школи? Як плекати творче
мислення в школярів? Як може
школа допомогти любити життя?
Як школа може допомогти мені
бути Українцем? Напрацьовували
пропозиції щодо зазначених питань, щоб потім донести шляхи
вирішення проблеми Президенту
України Петру Порошенку та Уповноваженому Президента України з прав дитини Миколі Кулебі.
Спілкування з Петром Порошенком було відкрите, відверте, емоційне та дуже позитивне.

З талановитими дітьми зустрівся
Президент України Петро Порошенко.
Багато говорили про освіту.
варті уваги, відзначив ПрезиОсновне з того, що пропонува- дент України.
ли діти, — уроки дружби у шкоНезабутнє враження залишилах, право вибору предметів,
ло у дітей спілкування з Любомиможливість оцінювання учитером Гузаром про роль церкви в
лів, присутність індивідуальних
житті людини, корупцію та любов
наставників для дітей, підтрим- до ближнього, про людські цінка активних учнів, розвиток ності, у яких закладено сутність
учнівського самоврядування. буття.
Говорили також про творчість,
патріотизм, повагу та толерантЗа матеріалами освітнього
ність, свободу вибору та думки.
порталу “Педагогічна преса”.
Ідей надзвичайно багато, і вони

З повагою — колектив
Тернопільської центральної
районної бібліотеки,
профспілкова організація
працівників культури
Тернопільського району.

Педагогічний колектив Малоходачківської ЗОШ І-ІІІ ст. вітає з
одруженням учителя української
мови та літератури Вікторію
Михайлівну ВОЛОСКОВСЬКУ.
Під дзвони весільні в цей радісний час
Від щирого серця вітаємо Вас!
Ми хочемо Вам усіх благ побажати,
Щоб Ви були дружні, успішні, багаті!
Іще неодмінно щасливі, здорові,
Щоб жили завжди у ладу і любові!
Хай разом всі справи даються Вам легко,
Та гарні сюрпризи приносить лелека!

Агрохолдинг “МРІЯ”
затвердив план інвестицій
на ІІ півріччя 2016 року
Агрохолдинг “МРІЯ” затвердив план інвестицій на
друге півріччя 2016 року.

Здоров’я нації — ознака обороноздатності держави. Від працівників охорони
здоров’я, окрім зцілення, очікують уваги, тепла і терпіння. Невтомною працею
Ви, шановні колеги, повсякчас демонструєте приклади професіоналізму, витримки, самовідданості, повертаєте людей до повноцінного життя. Сотні, тисячі пацієнтів з вдячністю згадують Ваші поради та настанови, які здатні воскресити віру і надію в людських душах. Вам — щира вдячність за самовіддану
працю, врятовані життя та здоров’я тисяч наших краян. Ваші відповідальність,
мужність та самопожертва гідні глибокого визнання з боку держави та суспільства. Бажаю Вам міцного здоров’я, благополуччя, родинного затишку, професійних успіхів і людської шани. Нехай доброта і турбота, яку Ви даруєте людям
у щоденній наполегливій і нелегкій праці, повернуться до Вас сторицею.

Бажаємо здоров’я, як криця, міцного,
Будьте душею завжди молоді,
Хай Вашу долю освітлюють зорі,
А щастя рікою вливається в дім.

●●Виробництво

Ірина СТАХУРСЬКА.

Шановні працівники медичної галузі!

грам. Ще 2,7 млн. доларів агрохолдинг виділить на підтримку і належне юридичне оформлення свого земельного банку.
Загалом, з моменту переходу під управління нового керівництва, “МРІЯ Агрохолдинг”
інтенсивно здійснює закупівлі
сільськогосподарської техніки,
розширюючи
власний
технічний
парк.
Упродовж
2015-2016 рр. на придбання нової техніки та лізингові програми компанія вже спрямувала
понад 11 млн. доларів.

11-класниця НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія
ім. С. Балея” Анастасія Гончар (крайня зліва)
серед учасниць форуму “Діти змінюють світ” у Києві.

●●Візьміть до уваги

Мандрівка починається
з Укрпошти
Розпочався літній сезон. Багато людей будуть їхати в довгоочікувану відпустку на море, студенти з навчання до батьків, діти
у дитячі табори тощо. Всіх цих
людей об’єднує одне бажання —
швидко, зручно та завчасно придбати квиток на поїзд, літак чи
автобус.
Що ви зазвичай робите, якщо
живете в маленькому містечку,
де немає транспортних кас, а
вам вкрай потрібен квиток на поїзд чи літак? Вивчаєте маршрут
руху автобусів, сідаєте в транспорт та їдете до районного центру чи найближчого міста, в якому є каси. Витративши максимум
часу на дорогу, чергу в транспортній касі та додаткові витра-

ти на проїзд, зрештою, якщо пощастить, ви придбаєте потрібний
квиток.
Завітавши до найближчого
відділення Укрпошти як міського,
так і сільського, ви зможете придбати електронний квиток на обраний вами транспорт у будьякому напрямку перевезень, не
витрачаючи зайвого часу, коштів
та нервів. Так, саме Укрпошта
допоможе придбати вам швидко,
якісно та комфортно пасажирський квиток для запланованої
подорожі.
Замовляючи через Укрпошту
квиток, ви отримуєте повноцінний електронний проїзний документ, що не потребує обміну в
касах вокзалу. Для здійснення

посадки на потяг або літак пасажиру достатньо пред’явити QRкод або роздрукований електронний квиток та документ, що посвідчує особу. Завдяки QR-коду,
зазначеному на електронному
посадочному документі, в електронній базі даних зберігається
вся необхідна інформація про пасажира. Для здійснення посадки
в автобус пасажиру необхідно
обміняти маршрут-квитанцію на
квиток в касі автовокзалу безпосередньо перед відправленням
автобуса.
Обмін
маршрутквитанції на квиток здійснюється
без черг та додаткової оплати.
Адміністрація ТД УДППЗ
“Укрпошта”.

