5

П’ятниця, 24 червня 2016 року
●●Людина і її справа

Актуально!

●●Агробізнес

“МРІЯ”: результати
посівної кампанії

Під час прес-туру, що відбувся 16 червня, агрохолдинг “МРІЯ” продемонстрував результати посівної кампанії, які стали можливі завдяки сучасним технологіям
обробітку землі. Цьогоріч у
“МРІЇ” сіяли, здебільшого
використовуючи No-till, Мinitill, а також розкидним способом. Загальна площа ярих
культур у компанії становить
83 тис. га. За словами операційного директора агрохолдингу “МРІЯ” Віктора Кухарчука, основним фактором, який вплинув на посівну кампанію цьогоріч, були
погодні умови. Через ранню,
затяжну та холодну весну
довелося змістити посіви.
Спочатку сіяли соняшник,
потім кукурудзу та сою.
Під час урочистостей з нагоди Дня медичного працівника в Тернопільській обласній
філармонії медиків Тернопільського району грамотами, подяками та грошовими преміями
нагороджували перший заступник голови Тернопільської обласної ради Василь Деревляний,
голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко, голова Тернопільської РДА
Олександр Похилий, в. о. головного лікаря ТРТМО Ігор Войтович. Крайній зліва — завідуючий
хірургічним відділенням, депутат Тернопільської обласної ради Володимир Лісовський.

“Медицина — найшляхетніша
з усіх мистецтв”(Гіппократ)
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
Фото автора.
Допомагати людям — благородна справа. На сторожі
людського життя стоять медики, які дарують здоров’я
людям, рятують від хвороб,
а часто і від смерті. Кажуть,
лікар — посередник між людиною і Богом. Справді, у
багатьох ситуаціях медпрацівник є останньою рятівною інстанцією для хворого. Попри особисті негаразди, “хвороби” медичної реформи, скорочення фінансування системи охорони
здоров’я медики гідно виконують свої професійні
обов’язки. Лікар часто лікує
не лише тіло, а й душу людини, вселяє в серця віру і
надію. Медичні працівники
— це армія в білих халатах,
яка рятувала людей під час
кривавих днів Майдану, повертає з фронту додому живими українських бійців.
Здоров’я нації — основа
обороноздатності держави.
Медики — чарівники, які поряд
навіть тоді, коли зникає остання
надія. Вони багатогранні і творчі
особистості. У цьому можна було
переконатися,
завітавши
16 червня в Тернопільську обласну філармонію, де відбулися
традиційні районні урочистості з
нагоди Дня медичного працівника. У дружній атмосфері професійне свято відзначили лікарі,
медсестри, працівники ФАПів,
амбулаторій. Цьогорічні урочистості розпочалися хвилиною мовчання за загиблими під час шторму на морі в селищі Затока на
Одещині тернополянами. Ведучі
заходу — завідуючий хірургічним
відділенням ТРТМО Володимир
Лісовський і завідуюча лікувальнодіагностичним об’єднаним відділенням терапевтичного профілю
ТРТМО Галина Осінчук у вишуканих костюмах нагадували шляхетних аристократів. Слухаючи
їх, заглиблюєшся у невичерпні
криниці людської мудрості і доброти. Красиві, спокійні, впевнені, інтелігентні лікарі завжди викликають у пацієнтів довіру.
Медичне обслуговування населення завжди перебуває в полі зору керівництва Тернопільщини і Тернопільського району.
Перший заступник голови Тернопільської обласної ради Василь Деревляний, голова Тернопільської районної ради Андрій
Галайко, голова Тернопільської
райдержадміністрації Олександр
Похилий, виконуючий обов’язки
головного лікаря ТРТМО Ігор

“До прикладу, 30% усієї площі
озимої пшениці ми сіяли розкидним способом і “заробили” турбомаксом. Перевагою розкидного способу, є те, що він розкриває повний потенціал рослини, —
наголошує Віктор Кухарчук. — На
сьогоднішній день стан посівів
відмінний. Сподіваємося на непоганий врожай. Залежно від регіону, перед посівом озимих ми по
різному готували ґрунт. Десь довелося дискували на 10-15 см
для того, щоб підняти ґрунт і вирівняти його, десь — використовували сівалки в No-till одразу

після збору врожаю. Частину
площ сіяли розкидачами, потім
робили лущення. Частина соняшнику посіяна за технологіями Notill, Мini-till, частина — за традиційної підготовки. Все, що роблять з допомогою хімічних засобів, ми досягаємо технологічними
моментами. Але й не було якоїсь
одної виокремленої системи. Щоразу ми робимо так, як вимагає
від нас земля, клімат та сама
культура. Ми наближаємо кожну
культури до максимально природніх умови. Розкриваємо потенціал, знаючи фізіологію”.
Операційний директор агрохолдингу також додав, що в поточному році температурний режим і
кількість опадів є більш сприятливими для озимої пшениці.
За підсумками весняної посівної кампанії, в структурі ярих
“МРІЇ” значну частку займає соняшник — 42,6 тис. га. Великі площі відведені також під ярі ячмінь та
ріпак — культури, які компанія цьогоріч вирощує вперше і якими засіяла, відповідно, 11,2 і 9,8 тис. га.
Кукурудза посіяна на площі 9,1
тис. га, соя займає 6 тис. га. Традиційною для “МРІЇ” картоплею
засадили, як і планували, 2 тис.
га. Нішевими культурами агрохолдинг засіяв загалом понад 1,3 тис.
га, у тому числі це — гірчиця, гречка, квасоля, сорго, горох. А для
потреб власного тваринництва
“МРІЯ” засіяла 648 га силосної кукурудзи і 122 га люцерни.

●●Цифри і факти

Демографічна ситуація
Чисельність населення в області, за оцінкою, на 1 травня 2016 р.
становила 1063,8 тис. осіб, у т. ч. у міських поселеннях — 474,9 тис.
осіб та в сільській місцевості – 588,9 тис. осіб.
Упродовж січня-квітня 2016 р. чисельність населення зменшилася
на 1867 осіб. Зменшення чисельності населення відбулося за рахунок природного скорочення на 1909 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення на 42 особи.
Природний рух населення в січні-квітні 2016 р. у порівнянні з відповідним періодом минулого року характеризувався зменшенням як
кількості народжених на 396 дітей, так і кількості померлих на 432
особи.
Головне управління статистики у Тернопільській області.

●●А ви знаєте?
Зліва направо: завідуюча ФАПом с. Великі Гаї Надія Ходань,
лікар-педіатр ТРТМО Ганна Юхимчук,
завідуюча ФАПом с. Івачів Горішній, депутат Тернопільської
районної ради Марія Лотоцька.
Войтович адресували медпрацівникам щирі слова вдячності
за щоденну невтомну працю,
вручили грамоти, подяки та грошові премії. Професійної витримки і наснаги медикам побажали заступник головного лікаря
ТРТМО з лікувальної роботи Віталій Сахан, голова профспілкового комітету, завідуюча рентгенкабінетом ТРТМО Марія Левицька, редактор газети “Подільське слово” Ганна Макух,
редактор радіокомпанії “Джерело” Галина Юрса.
Система охорони здоров’я
Тернопільського району має багату, самобутню історію. У
1987 році медичну галузь Тернопільського району очолив заслужений лікар України, кандидат
медичних наук Ігор Вардинець. З
того часу зміцнено матеріальнотехнічну базу, реконструйовано і
побудовано нові лікувальні заклади. 1996 року введено в дію
центральну районну лікарню в
місті Тернополі. Три роки тому на
території ТРТМО з’явився міжконфесійний храм-каплиця для
душевного відпочинку. Завдяки
Ігорю Вардинцю — наголошувалось на урочистостях — медична
галузь Тернопільського району
стала флагманом медицини Тернопільщини. Тут упроваджуються
в дію передові медичні технології, постійно розвиваються нові
напрямки і методи лікування.
Яскрава зелень оточує корпуси Тернопільської центральної
районної лікарні. П’янкий аромат
лип і молочно-білі канделябри
тінистих каштанів сприяють одужанню хворих, полегшують не
завжди приємні процедури та
ін’єкції. Картину природної гармонії доповнюють зразковий са-

нітарний стан, чистота, затишок
у палатах і кабінетах. Чуйне ставлення, теплі усмішки й увага
дружнього і працьовитого колективу лікарні виліковують навіть
дуже важкі недуги.
В Тернопільському районному
територіальному
медичному
об’єднанні працюють 157 лікарів
і 361 працівник середнього медичного персоналу. Наші краяни
отримують спеціалізовану, висококваліфіковану медичну допомогу. Центральна районна лікарня
проводить
клінікодіагностичний прийом, консультацію, обстеження, реабілітацію
хворих за 29 спеціалізаціями.
Перш ніж потрапити у стаціонар,
хворий проходить комплекс клінічних і біохімічних лабораторних
обстежень. Лабораторія Тернопільської районної лікарні оснащена найновішою апаратурою.
Загалом у медичних закладах
Тернопільського району 215 стаціонарних
ліжок.
Працюють
47 фельдшерсько-акушерських і
фельдшерських пунктів, 6 амбулаторій лікарів загальної практики сімейної медицини (одна з
них — у Байковецькій об’єднаній
територіальній громаді). Функціонує районне відділення невідкладної медичної допомоги з
двома лікарськими та чотирма
фельдшерськими
бригадами
екстреної допомоги. Для роботи
на дільницях підготовлено 31 сімейного лікаря.
У Тернопільському районі
створено потужну систему охорони здоров’я. Незважаючи на
“підводне каміння” медичної реформи в Україні, надзвичайно
важливо не лише зберегти, а й
примножити здобутки медицини
нашого краю.

“Власна марка” від
Укрпошти — крок до успіху
вашої компанії

Проект “Власна марка” вже
давно є цікавою візитівкою поштових послуг, адже лише Укрпошта
як національний оператор поштового зв’язку пропонує своїм клієнтам замовити особисту марку, яка
є повноцінною поштовою маркою
для пересилання листів. У час, коли в нашій країні розвиваються
торговельні підприємства, спілки
науковців, багато з них, аби привернути увагу споживачів, конкурентів, однодумців прагнуть показати, наскільки важливим є їх
власний імідж, логотип чи торгова
марка. Укрпошта у цьому випадку
пропонує замовити “Власну марку”, яка в свою чергу дає можливість отримати додаткову рекламу, довести надійність та значущість компанії на обраному цільовому ринку.
Замовити “особисту філателістичну цінність” дуже легко: треба
звернутися до будь-якого відділення поштового зв’язку, заповнити бланк замовлення та мати

при собі зображення, яке хотілося
б побачити на марці. Замовлені
іміджеві конверти та марки можна
використовувати за призначенням
– аби пересилати листи в межах
України чи відправляти у мандри
світом.
Тематика персоніфікованих поштових марок є досить різноманітною, від новорічної тематики до
державної символіки, як кажуть,
на будь-яку дату і гаманець (ознайомитися з переліком поштових
марок можна на корпоративному
сайті Укрпошти за посиланням:
www. ukrposhta.ua). Робіть такі подарунки як рідним, друзям та колегам, так і собі. Адже поштова
марка — це класика, яка завжди
залишається в моді. Пам’ятайте,
що цими поштовими марками
можна не тільки милуватися, а й
розраховуватися за пересилання
листа.
Адміністрація ТД УДППЗ
“Укрпошта”.

Виконком Смиковецької сільської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування:
спеціаліст 7-ої категорії. Вимоги до кандидатів: освіта за спеціальністю,
вільне володіння державною мовою та комп’ютером. При проведенні
конкурсу здійснюється іспит кандидатів на заміщення вакантних посад.
Особи, які відповідають вимогам і бажають узяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи: заяву про участь у конкурсі;
заповнену особову картку/форма П-2ДС з відповідними додатками;
копії документів про освіту, декларацію про майно, доходи та
зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів сім’ї за 2015
рік; копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України; дві
фотокартки розміром 4x6; копію трудової книжки.
Інформація щодо конкретних функціональних обов’язків та умов
оплати праці надається у Смиковецькій сільській раді. Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу за адресою: с. Смиківці Тернопільського району Тернопільської області, вул. Лесі Українки, 1, телефон 49-41-60.
Смиковецький сільський голова В. С. СИДЯГА.

