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В системі триває звітна кампанія. В системі триває звітна кампанія. 

Репортажі зі зборів Ради з різних Репортажі зі зборів Ради з різних 

областей країни читайте наобластей країни читайте на
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ТЕМА  НОМЕРАТЕМА  НОМЕРА

ПОЄДНАННЯ РИНОК ХУТРА:
ЯК ЗМЕНШИТИ  РИЗИКИЯК ЗМЕНШИТИ  РИЗИКИ  

Ще не так давно займатися про-Ще не так давно займатися про-

мисловим звірівництвом було мисловим звірівництвом було 

престижно та вигідно. Нині ж престижно та вигідно. Нині ж 

українські звіроводи, як і вся еко-українські звіроводи, як і вся еко-

номіка країни, переживають не номіка країни, переживають не 

найкращі часи. Однак «Виробничо-найкращі часи. Однак «Виробничо-

заготівельно-торговельне підпри-заготівельно-торговельне підпри-

ємство» Костопільської райспо-ємство» Костопільської райспо-

живспілки на Рівненщині не пасує живспілки на Рівненщині не пасує 

перед труднощами. Тут не лише перед труднощами. Тут не лише 

вирощують хутрових звірів – вирощують хутрових звірів – 

чорнобурку та песця, а й чорнобурку та песця, а й 

розводять свиней. розводять свиней. 

Як вдається виживати коопера-Як вдається виживати коопера-

тивному звірогосподарству в жор-тивному звірогосподарству в жор-

стких ринкових умовах, цікавимося стких ринкових умовах, цікавимося 

у багаторічного керівника підпри-у багаторічного керівника підпри-

ємства Михайла Ковальчука.ємства Михайла Ковальчука. 

У РИТМІ У РИТМІ 
ЗАПАЛЬНОГО ТАНЦЮ ЗАПАЛЬНОГО ТАНЦЮ 
З КАТЕРИНОЮ ЩУЧИНСЬКОЮЗ КАТЕРИНОЮ ЩУЧИНСЬКОЮ

В наших кооперативних вишах навчаються В наших кооперативних вишах навчаються 

надзвичайно талановиті студенти. надзвичайно талановиті студенти. 

Цей матеріал зайве цьому підтвердженняЦей матеріал зайве цьому підтвердження
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ЗАПИТУВАЛИ – ВІДПОВІДАЄМО

ОФІЦІЙНО

Василь  

ПАСЕНКО,

директор 

Департаменту 

комерцiйної 

дiяльностi, 

промисловостi 

та заготiвель 

Укркоопспiлки 

 ЗАКОНОДАВСТВО

КРАСА 

ВРЯТУЄ  СВІТ
До дня народження прийнято чепу-

ритися, виглядати краще, ніж зазвичай. 
Бо це особливий день.

Що стосується нашої газети, яка свят-
куватиме своє 25-річчя від дня виходу у 
світ першого номеру в травні, то теж хо-
четься, щоб «Вісті…», насамперед своїм 
змістом, відповідали цій красивій даті. 
Тому шукаємо, чим же ще зацікавити на-
ших читачів. 

Додає ювілейного шарму газеті ру-
брика «Вістям...» – 25!, де вже виступила 
когорта наших читачів. Матеріали цієї 
рубрики дуже позитивні, оптимістичні й 
теплі. Після них нам, хто працює над га-
зетою сьогодні, хочеться робити її ще 
більш змістовною і унікальною. 

У цьому номері ми презентуємо ще 
одну рубрику – «Гість редакції». Не пра-
вильно було б говорити, що ця рубрика 
абсолютно нова для газети. За 25 років 
історії газети в гостях у редакції побува-
ло дуже багато відомих, знакових лю-
дей, квіту нації – письменників, співаків, 
політичних, громадських діячів. Багато 
із них стали добрими друзями нашого 
колективу. Пишаємось дружбою із ви-
датним художником, генієм сучасності 
Іваном Марчуком. Вона починалася із 
інтерв’ю, яке дав Іван Степанович одно-
му з кращих журналістів «Вістей…» 
Людмилі Шаповаловій. І це професійне 
спілкування переросло у велику дружбу 
і співробітництво, яке цікаве нам, цікаве 
Івану Марчуку, цікаве нашим читачам.

Ми глибоко переконані, що інтерв’ю, 
нариси про видатних людей, які 
з’являються на сторінках газети, не тіль-
ки саме видання роблять більш глиб-
шим і привабливішим. Ці публікації змі-
нюють життя тих, хто має змогу і бажан-
ня їх читати. Хай не кардинально, хай 
лише на рівні свідомості й світосприй-
няття. Та для нашого часу, із валом нега-
тивної інформації, це дуже важливий 
факт. Бо тільки краса врятує світ.

Першим гостем редакції цієї ювілейної 
весни був художник Анатолій Тертичний. 
Його картини – яскраві, філософські, за-
гадкові. Спілкування із художником наш 
журналіст Людмила Шаповалова оціни-
ла одним словом – «Всесвіт». Пропонує-
мо нашим читачам також познайомитися 
із гостем «Вістей…» Анатолієм Тертич-
ним і доторкнутися до його Всесвіту (ма-
теріал читайте на стор. 12-13).

І це – тільки початок.

Оксана ГУЦУЛ,

головний редактор «Вістей…» 

 «ВІСТЯМ...» – 25! РЕГУЛЮВАТИ РЕГУЛЮВАТИ 

ЦIНИ  УРЯД  ЦIНИ  УРЯД  

ЙМОВIРНIШЕ ЙМОВIРНIШЕ 

ВIДМОВИТЬСЯВIДМОВИТЬСЯ

Уряд планує остаточно 
відмовитися від регулюван-
ня цін на соціально значущі 
продукти харчування, націн-
ка на які не могла перевищу-
вати 15%.

28 лютого Мінекономроз-
витку оприлюднило проект 
постанови КМУ «Про вне-
сення змін у додаток до по-
станови Кабінету Міністрів 
України від 25 грудня 1996 р. 
№1548 та визнання такими, 
що втратили чинність, дея-
ких постанов Кабінету Міні-
стрів України».

Метою розробки проекту 
постанови є відома дерегуля-
ція у сфері ціноутворення на 
такі товари, як борошно, хліб 

і хлібобулочні вироби, мака-
ронні вироби, крупи, рис, 
яловичину і свинину, м'ясо 
птиці, курятину, ковбасу ва-
рену, коров'яче молоко, мас-
ло вершкове і соняшникове, 
сир, курячі яйця, цукор і ово-
чі. Всього до списку соціаль-
них продуктів занесені 15 ка-
тегорій товарів, на які націн-
ка обмежується. Скасування 
цієї норми пояснюється тим, 
що наявне цінове регулюван-
ня стало неефективним. Це 

підтверджено результатами 
пілотного проекту з тимчасо-
вого призупинення дії дер-
жавного регулювання цін у 
жовтні минулого року термі-
ном на три місяці.

Враховуючи те, що призу-
пинення державного ціново-
го регулювання істотно не 
вплинуло на динаміку цін на 
ринку, пілотний проект мож-
на вважати успішним.

Власна інформація

??
ЧИ ПОТРІБНЕ РРО ПРИ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ГАРАНТІЙНИХ 

ТОВАРІВ?

??
ЯКІ СТРОКИ РОЗРАХУВАННЯ 

РІЧНИХ ОБСЯГІВ 

РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ?

??
ЧИ ОБОВ’ЯЗКОВЕ 

ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРЕЗ КАСОВИЙ 

АПАРАТ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ?

?? ЧИ ТРЕБА ПРОБИВАТИ 

ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК ЧЕРЕЗ РРО 

ПРИ РОЗРАХУНКАХ  ЧЕРЕЗ 

ПЛАТІЖНИЙ ТЕРМІНАЛ?

Зазначене питання врегульоване 
рішенням Верховного суду України 
від 16 квітня 2013 року. Там зазначе-
но, що ні Закон №265/95-ВР, ні поста-
нова №1336, ні постанова Кабінету 
Міністрів України від 7 лютого 2001 
року №121 «Про терміни переведен-
ня суб’єктів підприємницької діяль-
ності на облік розрахункових опера-
цій у готівковій та безготівковій 
формі із застосуванням реєстрато-
рів розрахункових операцій» не міс-
тять норм, якими визначено, що річ-
ний обсяг розрахункових операцій 
для переходу на застосування РРО 
обраховується за будь-який період, 
що складає 12 місяців. Разом з тим, 
Кабінет Міністрів України у пункті 
1 постанови від 16 березня 2000 року 
№507 (чинній) роз’яснив, що в Указі 
Президента України від 3 липня 1998 
року №727/98 «Про спрощену систе-
му оподаткування, обліку та звіт-
ності суб’єктів малого підприємни-
цтва» (в редакції Указу Президента 
України від 28 червня 1999 року 
№746/99) у статті 1 під словом «рік» 
розуміється календарний рік.

Враховуючи вищесказане, колегія 
суддів Судової палати в адміністра-
тивних справах Верховного суду 
України вважає, що при здійсненні 
роздрібної торгівлі та громадського 
харчування на території села (а це 
здійснюють підприємства споживчої 
кооперації) застосування РРО є 
обов’язковим при перевищенні річ-
ного обсягу розрахункових операцій 
з продажу товарів, встановленого у 
розмірі 75000 грн. на один структур-
ний підрозділ, має обчислюватися за 
календарний рік, а не будь-які 12 мі-
сяців за вибором органу державної 
податкової служби.

При цьому календарний рік – це 
проміжок часу з 1 січня по 31 грудня, 
який триває 365 або 366 (у високосно-
му році) календарних днів.

  
Кабінет Міністрів України опри-

люднив проект постанови, якою пе-
редбачається: платники єдиного по-
датку, які здійснюють реалізацію 
технічно-складних товарів, що підля-
гають гарантійному обслуговуванню 
(ремонту) повинні будуть застосову-
вати РРО, незалежно від обсягу отри-
маного доходу від продажу.

У переліку наступні товари:
вироби із чорних металів; 
реактори ядерні, котли, машини, об-
ладнання і механічні пристрої, їх 
частини; 
електричні машини, обладнання та 
їх частини; 
апаратура для запису або відтворен-
ня звуку, телевізійна апаратура для 
запису та відтворення зображення і 
звуку, їх частини та приладдя; 
засоби наземного транспорту, крім 
залізничного або трамвайного рухо-
мого складу, їх частини та облад-
нання; 
прилади та апарати оптичні, фото-
графічні, кінематографічні, конт-
рольні, вимірювальні, прецизійні; 
медичні або хірургічні, їх частини 
та приладдя; 
годинники всіх видів та їх частини; 
музичні інструменти, їх частини та 
приладдя; 
зброя, боєприпаси, їх частини та 
приладдя;
іграшки, ігри та спортивний інвен-
тар, їх частини та приладдя. 

До затвердження цього проекту по-
станови, передбачені законодавством 
штрафи до ФОП-єдинників, які реалі-
зують технічно складні побутові това-
ри, що підлягають гарантійному ре-
монту, не застосовуються.

Так, при здійсненні розрахунків 
через платіжний термінал за допо-
могою банківської картки (інтернет-
еквайринг), продавець зобов’язаний 
провести отриману суму коштів і 
через РРО, з видачею покупцю роз-
рахункового документа.

Відповідь на це запитання уже 
надавалася листом Укоопспілки від 
28.02.2006 №06-2/13 з посиланням на 
роз'яснення ДПА України. Його суть 
полягає в наступному:

Пунктом 1 статті 9 Закону Украї-
ни від 06.07.95 №265 (265/95-ВР) «Про 
застосування реєстраторів розра-
хункових операцій у сфері торгівлі, 
громадського харчування та по-
слуг» (далі – Закон №265) передбаче-
но, що реєстратори розрахункових 
операцій та розрахункові книжки 
не застосовуються при здійсненні 
торгівлі продукцією власного ви-
робництва та наданні послуг під-
приємствами, установами і органі-
заціями усіх форм власності, крім 
підприємств торгівлі та громад-
ського харчування, у разі проведен-
ня розрахунків у касах цих підпри-
ємств, установ і організацій з 
оформ ленням прибуткових і видат-
кових касових ордерів та видачею 
відповідних квитанцій, підписаних 
і завірених печаткою у встановлено-
му порядку.

Відповідно до затвердженого на-
казом Держстандарту від 30.12.97 
№822 (v0822217-97) Державного кла-
сифікатора продукції та послуг (ДК 
016-97) (v1822217-97), (v2822217-97, 
v3822217-97, v5822217-97), який є скла-
довою частиною Державної системи 
класифікації і кодування техніко-
економічної та соціальної інформа-
ції, здавання під найм (в оренду) 
приміщень відноситься до сфери по-
слуг. Державний класифікатор про-
дукції та послуг призначено для ви-
користання органами центральної 
та місцевої державної виконавчої 
влади, фінансовими органами, орга-
нами статистики та всіма суб'єк-
тами підприємницької діяльності 
(юридичними та фізичними особа-
ми) в Україні.

Враховуючи наведене, підприєм-
ство торгівлі при наданні послуг, у 
тому числі із здавання в оренду при-
міщень, повинно проводити розра-
хункові операції із застосуванням 
реєстратора розрахункових опера-
цій або у безготівковій формі через 
установи банків.
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ТЕМА НОМЕРА

ВЗЯВСЯ ЗА ГУЖ, 

НЕ КАЖИ, ЩО НЕ ДУЖ

Робочий день у Михайла Іва-
новича починається вдосвіта. До 
9-ої ранку він встигає не лише 
оглянути величезну територію 
підприємства, поцікавитися 
пухнастими підопічними, побу-
вати на фермі, розпитати про 
здоров’я та справи своїх колег, а 
й замовити корми, вникнути в 
бухгалтерські викладки... У ко-
гось іншого вже б голова пішла 
обертом від таких щоденних 
клопотів, але Михайло Коваль-
чук переконаний: узявся за гуж, 
не кажи, що не дуж.

На його долю випало чимало 
випробувань, та одне із головних 
було ще у дев’яностих, коли дове-
лося відновлювати повноцінне 
функціонування Костопільського 
звірогосподарства, яке ледь жи-
вотіло у нових ринкових умовах.  

ДЛЯ ПОВНОЦІННОЇ РОБО-
ТИ ЗВІРОГОСПОДАРСТВА 
ПОТРІБНА СИСТЕМАТИЧ-
НА СЕЛЕКЦІЯ, ЯКА ВІД-

ТВОРЮЄ ВИСОКОПРОДУК-
ТИВНЕ ПЛЕМІННЕ СТАДО 

ТА ДОЗВОЛЯЄ ПРАЦЮВА-
ТИ ЕФЕКТИВНО

– Нині розвиток сучасного 
промислового ринку хутра теж 
на межі знищення, – каже Ми-
хайло Ковальчук. – Так, наше 
підприємство, яке має сільсько-
господарське призначення, 
зобов’язують сплачувати подат-
ки в повному обсязі. Тобто якщо 
торік ми сплачували лише фіксо-
ваний сільськогосподарський по-
даток і податок із заробітної пла-
ти, то із січня 2017-го ми вже на 
загальній системі оподаткуван-
ня. А це 50% від загального обігу. 
Та попри всі проблеми, у 2016-му 
за підтримки правління спожив-
спілки, його голови Петра Бара-
ша і правління райспоживспілки 
нам вдалося дещо поліпшити фі-
нансовий стан, логістику, умови 
утримання звірів, корми, племін-
ний склад. Нестабільність еконо-
мічної ситуації в країні змушує 
нас постійно зменшувати ризики 
виробництва. Так, упродовж 
останніх трьох років ми повніс-
тю звели норку. Залишилися 
лише рентабельні песець та чор-
нобурка. Єдиною причиною та-
кого рішення було те, що трива-
лий час ми не мали змоги інвес-
тувати кошти в оновлення цього 
виду. Для повноцінної роботи 
звірогосподарства потрібна сис-
тематична селекція, яка відтво-
рює високопродуктивне племін-

не стадо та дозволяє працювати 
ефективно.

– Серйозним каменем споти-
кання є суттєве здорожчання не 
лише енергоносіїв, а й кормів, – 
продовжує головний бухгалтер 
підприємства Ніна Колдун. – 
Скажімо, субпродукти, які є не-
замінними в раціоні звірів, зрос-
ли у ціні аж на 50%, така ж ситу-
ація і з рибою та зерном. А для 
отримання гарного хутра необ-
хідно годувати звірів виключно 
натуральним, збалансованим 
кормом, без жодних сторонніх 
домішок. Нині господарство має 
500 голів звірів та 140 свиней. Час-

тину звірів уже забили, а хутро 
реалізували через налагоджені 
ринки збуту. Впродовж останніх 
років половину шкірок продаємо 
до весни, а решту – у серпні–
вересні, бо саме в цей час підпри-
ємства шиють до нового сезону 
хутряні вироби. На жаль, україн-
ський ринок нині переповнений 
китайським хутром, яке за ціною 
значно дешевше, але якість його 
гірша. Якщо хутро наших звірів 
може служити десятки років, то 
китайське чи польське – макси-
мум три-чотири. А все тому, що 
ми годуємо тварин натуральни-
ми кормами, а конкуренти зде-

більшого використовують актив-
ні біодобавки, що сприяють 
швидкому росту тварин.

ПРО ПОТОМСТВО 

ДБАЮТЬ УЗИМКУ

Нині розпочався важливий 
етап вирощування звірів – гон, 
від якого залежить, яке потом-
ство народиться навесні. Тут чи-
мало уваги приділяють цій ро-
боті. А ще – ведуть племінні кар-
точки (паспорт племінного зві-
ра), де записують відповідні па-
раметри, обов’язкові для збере-
ження та покращення продук-
тивного племінного стада; но-
мер звіра; кількість звірів у гніз-
ді при народжуваності; кіль-
кість відходу цуценят з гнізда; 
контрольну вагу в період росту; 
вид, колір, відтінок, довжину 
ості; розмір і чистоту кольору. 
Кожен параметр оцінюється за 
десятибальною шкалою, і чим 
вищий середній бал, тим кращі 
племінні якості тваринки.

Серйозною підмогою для зві-
рівників залишається свиногос-
подарство, яке, зі слів Михайла 
Ковальчука, дозволяє почувати-
ся більш-менш упевнено з фі-
нансової точки зору. Свиней, до-
рослих і малих, у ВЗТП купує 
місцеве населення. Також для 
власних потреб свинину закупо-
вує комбінат громадського хар-
чування райспоживспілки.

РОБОТЯЩИЙ КОЛЕКТИВ – 

МОТИВАТОР ІТИ ВПЕРЕД

Щоб краще ознайомити зі 
специфікою господарства, Ми-
хайло Ковальчук запропонував 
побувати біля шедів зі звірами, 
на свинокомплексі, поспілкува-
тися із працівниками, які що-
дня, за будь-якої погоди, догля-
дають за своїми підопічними. 

– Працювати тут нелегко, – ді-
литься звіровод Оксана Бенедик. 
– Бо потрібно не лише вчасно на-

годувати звірят, а й почистити 
клітки, напоїти, провести гон, 
провакцинувати, слідкувати за 
тим, як вони ростуть, чи здорові. 
Мабуть, через те молодь і не 
дуже спішить влаштовуватися 
до нас на роботу. Та як на мене, 
із тваринами не тільки важко, 
від них і позитиву чимало. Я з 
ними навіть розмовляю. Це для 
вас вони ніби однакові, я ж їх за 
звуками розрізняю. Взимку зві-
рам комфортно, але в літню спе-
ку вони дуже потерпають, тож 
ми постійно стежимо за тим, щоб 
у них було що попити. А ще вони 
потребують ласки і турботи, від 
того і ростуть краще. 

ХОЧЕТЬСЯ ВІРИТИ, ЩО МИ 
НАРЕШТІ ВИБЕРЕМОСЯ ЗІ 

СКРУТИ, А ДЕРЖАВА 
ВРЕШТІ-РЕШТ ЗРОБИТЬ 
КРОК НАЗУСТРІЧ СІЛЬ-
СЬКОГОСПОДАРСЬКИМ 

ВИРОБНИКАМ

– Тут усі такі працівники, як 
Оксана, – з неприхованою гордіс-
тю каже Михайло Ковальчук. – На 
них можна покластися у будь-якій 
ситуації. Вже 12 років у нас пра-
цює свинарка Надія Романчук, 
яка так само добросовісно догля-
дає поросят. Відповідальна у ро-
боті і її колега Марія Лобанець. 

ПЛАНИ НЕ ГРАНДІОЗНІ, 

А РЕАЛЬНІ

– Михайле Івановичу, які ме-
ханізми плануєте застосовувати 
цьогоріч, щоб господарство й на-
далі функціонувало?

– Рік, що розпочався, на жаль, 
не обіцяє нічого хорошого. На-
самперед найважче буде пережи-
ти зміни в податковому та трудо-
вому законодавстві, зростання 
цін на енергоносії та корми. 
Тому нині завдання номер один 
для нас – залишитися на ринку. 
Для цього маємо максимально 
е ф е к т и в н о  в и к о р и с т а т и 
матеріально-технічну базу, вихо-
дити на нові ринки збуту. А в 
основі цих планів буде наш прак-
тичний досвід. Хочеться вірити, 
що ми нарешті виберемося зі 
скрути, а держава врешті-решт 
зробить крок назустріч сільсько-
господарським виробникам. 

Коли спілкувалася із цими 
людьми, ще раз переконалася, 
що неможливого не буває. Вони 
не пасують перед труднощами, 
а знаходять і використовують 
усі можливості, аби підприєм-
ство не зникло із кооперативної 
мапи країни.  

Олена СОБКОВИЧ

РИНОК  ХУТРА: 

ЯК ЗМЕНШИТИ РИЗИКИ

       Свинарка Надія Романчук

                                                      Свинарка Марія Лобанець

Звірівник Оксана Бенедик
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ЗБОРИ РАДИ

ВИМОГИ  РЕАЛIЙ: 

 ЧЕРКАЩИНА     1 березня 2017 року відбу-
лися п’яті збори Ради Спілки споживчих то-
вариств Черкаської області другого скли-
кання. В їх роботі взяли участь 33 члени 
Ради, в тому числі керівники кооператив-
них організацій і підприємств, спеціалісти 
Споживспілки.

Збори відкрив та виступив з осно-
вною доповіддю порядку денного 
«Про господарську діяльність спо-

живчої кооперації області у 2016 році та 
завдання щодо її подальшого розвитку» 
голова правління Споживспілки Віктор 
Боїн.

Доповідач, зокрема, зазначив, що роз-
виток системи Споживспілки в звітному 
періоді здійснювався згідно з попередньо 
обраною стратегією, спрямованою на збе-
реження кооперативного майна, підви-
щення дохідності роботи підприємств, 
оптимізації витрат та орієнтованості на 
прибуток, як кінцевий результат та озна-
ку якості. Відтак робота системи є при-
бутковою.

Успішно втілений у життя принципо-
во новий для споживчої кооперації про-
ект на умовах франшизи з відомим брен-
дом – піцерія «Скоріні». Введено в екс-
плуатацію великий сучасний комплекс 
торгівлі та послуг на Центральному рин-
ку м. Черкаси – ТЦ «РУМ» площею 2,6 
тис. кв. м, будівництво якого велося про-
тягом останніх років та потребувало зна-
чних капітальних вкладень. Підприєм-
ства й організації Споживспілки прак-
тично відмовилися від користування 
кредитними ресурсами банків.

Фінансових та облікових питань сто-
сувалися доповіді членів правління Спо-
живспілки Миколи Фоменка та Людми-
ли Будьонної.

Про розвиток матеріально-технічної 
бази системи та освоєння капітальних 
інвестицій доповіла головний інженер 
Тамара Яворська.

Виступали також члени ради, голови 

правлінь районних споживчих това-
риств, керівники кооперативних підпри-
ємств.

У роботі зборів Ради Споживспілки 
взяв участь і виступив перший заступ-
ник Голови Правління Укркоопспілки, 
голова ЦК профспілки працівників спо-
живчої кооперації України Володимир 
Левицький. 

Підсумки підбив голова правління 
Споживспілки Віктор Боїн.

З усіх обговорених питань прийняті 
відповідні рішення та постанови.

Тетяна БУДЬОННА

  ІВАНО-ФРАНКІВЩИНА       6 березня відбу-
лися чергові збори Ради Івано-Франківської 
обласної спілки споживчих товариств. На них 
були розглянуті підсумки господарсько-
фінансової діяльності споживчої кооперації 
краю 2016 року. У роботі зборів Ради взяв 
участь і виступив перший заступник Голови 
Правління Укркоопспілки, голова ЦК проф-
спілки працівників споживчої кооперації 
України Володимир Левицький.

З і звітною доповіддю виступив голо-
ва правління Мирослав Ціхонь. Він 
зазначив, що цілеспрямована робо-

та всіх споживчих товариств та їх спілок 
дозволила успішно реалізувати Програ-
му діяльності 2016 року, забезпечити 
ефективне господарювання та подаль-
ший розвиток підприємств системи. 
Більшість кооперативних організацій 
збільшили валовий прибуток від реалі-
зації товарів, робіт і послуг, здачі майна 
в оренду; чистий прибуток від господар-
ської діяльності в цілому по системі спо-
живспілки становив 7,1 млн. грн.

На зростання фінансових результатів 
вплинуло динамічне нарощення обсягів 
продаж товарів, власної продукції під-
приємств ресторанного господарства, за-
готівель, платних послуг населенню, до-

ходів від діяльності ринків. У розвиток і 
модернізацію матеріально-технічної 
бази торгівлі, ресторанного господар-
ства, ринків спрямовано 8,5 млн. грн., що 
у 2,5 разу більше, ніж у 2015 р. В результа-
ті 85% магазинів та 93% закладів ресто-
ранного господарства приведені до кон-
курентоспроможного стану.

У доповіді наголошувалося на необ-
хідності активізації роботи з модерніза-
ції інфраструктури спілчанських ринків 
задля поступового їх перетворення на су-
часні торговельно-сервісні комплекси. 
Доповідач також зупинився на питаннях 
соціально-економічного захисту праців-
ників системи, кадрової політики, окрес-
лив низку основних завдань Програми 
діяльності системи на 2017 рік і запропо-
нував раді прийняти її в цілому.

В обговоренні доповіді брали участь 
Руслан Босацький, голова правління До-
линського райспоживтовариства, Ганна 
Палагіцька, голова правління Тисмениць-
кого райспоживтовариства, Михайло Ху-
дицький, голова правління Тлумацького 
райспоживтовариства, Ганна Засідко, за-
ступник голови правління Галицького 
райспоживтовариства, Василь Кофлан, 
директор кооперативного коледжу.

Рада також обговорила низку інших 
статутних питань споживспілки та при-
йняла щодо них відповідні рішення.

Після завершення зборів Ради чолові-
ки тепло привітали жіночий актив зі свя-
том весни і вручили їм квіти.

Михайло МАЗУР

 ХЕРСОНЩИНА    Четверті збори Ради 
Спілки споживчих товариств Херсонської 
області другого скликання відбулися 3 бе-
резня. У їх роботі взяли участь заступник 
Голови Правління Укркоопспілки Олег Ляс-
ковець і голова Херсонської обласної між-
галузевої ради профспілок Петро Лазник.

З доповіддю про господарсько-
фінансову діяльність споживчої 
коо перації області у 2016 році та за-

вдання щодо забезпечення стабільного 
економічного розвитку в 2017 році висту-
пив голова правління Спілки споживчих 
товариств Херсонської області Валерій 
Шахунов. Він відзначив, що реалізація 
спільно розроблених практичних заходів 
дозволила кооператорам Херсонщини 
досягнути минулого року за абсолютни-
ми показниками валового обсягу всіх га-
лузей діяльності на суму 122,6 млн. гри-
вень. Роздрібний товарооборот торго-

вельної мережі склав 38 млн. грн., у рес-
торанному господарстві – 6,6 млн. грн., 
промислової продукції виготовлено на 
24,4 млн. грн., платних послуг надано на 
31,5 млн. грн., від оренди основних засо-
бів отримано 21,9 млн. гривень. Всі 116 
господарських суб’єктів системи 2016 
року досягли позитивного фінансового 
результату. Отримано 5,9 млн. грн. при-
бутку. 

Обсяги заготівель сільгосппродукції 
та сировини за 2016 р. склали 12,7 млн. 
грн., – 116% до показника позаминулого 
року і 130% до планового завдання. Тра-
диційно у системі виготовляється і реа-
лізується у власній роздрібній мережі 
солоно-квашена овочева продукція в 
асортименті.

З позитивними результатами закін-
чили минулий рік ринки системи. Чис-
тий прибуток порівняно з позаминулим 
роком збільшився на 32% і склав 3,7 млн. 
гривень. Валовий дохід збільшився на 
11% і досягнув 32,4 млн. грн., з яких 78% 
– частка ринків облспоживспілки. В 
оновлення ринкових підприємств вкла-
дено 3,2 млн. грн., – на 52% більше, ніж у 
2015 р.

Незважаючи на непрості економічні 
умови, минулого року досягнуто загаль-
не зростання обсягів виробництва під-
приємств кооперативної промисловості, 
які випустили продукції на 24,6 млн. гри-
вень. Це хлібобулочні, макаронні, конди-
терські вироби, а також консервна, риб-
на, ковбасна продукція, безалкогольні 
напої. 

Професійна і злагоджена робота під-
приємств та організацій системи забез-
печили ефективне господарювання і 
зміцнення фінансового стану. Власні обі-
гові кошти зросли на 9,3 млн. грн. і нині 
становлять майже 44,2 млн. гривень. Ко-
ефіцієнт забезпечення поточних 
зобов’язань оборотними активами збіль-
шився з 5,51 до 5,77.

– Ми всі розуміємо, що 2017 рік буде 
ще складнішим, тому маємо перебудува-
ти роботу відповідно до соціально-
економічних реалій, намітити чітку 
стратегію подальшого розвитку і зміц-
нення системи, – підкреслив Валерій Ша-
хунов. 

Також було розглянуто баланс Спілки 
споживчих товариств Херсонської облас-
ті за 2016 р. з висновками ревізійної комі-
сії, затверджено Програму економічного 
та соціального розвитку системи на 
2017 р., обговорювалися інші питання.

Ольга НАГІРНЯК 

Президія зборів Ради Спілки споживчих товариств Херсонської областіУчасники зборів Ради Івано-ФранківщиниМирослав Ціхонь
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  РІВНЕНЩИНА      3 березня відбулися шості 
збори Ради Рівненської споживспілки дру-
гого скликання. У роботі зборів взяв участь 
перший заступник Голови Правління Укрко-
опспілки, голова ЦК профспілки працівни-
ків споживчої кооперації України Володи-
мир Левицький. 

П еред початком зборів учасники вша-
нували хвилиною мовчання шахта-
рів, загиблих внаслідок аварії, що 

сталася 2 березня на шахті №10 «Степова», 
що на Львівщині. 

Із детальною аналітикою фінансово-
господарської діяльності виступив голо-
ва правління спілки споживчих това-
риств Рівненської області, заслужений 
працівник сфери послуг України Петро 
Бараш.

– Аналізуючи нашу діяльність за звіт-
ний період, – зазначив у своїй доповіді 
голова правління, – насамперед варто 
відзначити злагоджену роботу усіх коо-
перативних організацій та підприємств 
області. Приємно констатувати, що на 
чергових зборах Ради Укркоопспілки, які 
проходили в Києві, Голова Правління 
Ілля Леонідович Гороховський відзна-
чив, що лідером розвитку за звітний пе-
ріод стала Спілка споживчих товариств 
Рівненської області, яка збільшила свої 
доходи майже на чверть, а її питома вага 
у чистому прибутку в системі Укркооп-
спілки досягла 14%.

У звітному періоді всі 142 господарю-
ючих суб’єкти, що входять до складу Спо-
живспілки, завершили звітний рік із при-
бутками. Майже 90% кооперативних ор-
ганізацій і підприємств наростили обсяги 
чистого прибутку від господарської ді-
яльності. В середньому по системі фак-
тичний рівень рентабельності у торгівлі 
становив 2,1%, ресторанному господар-
стві – 1,8%, у виробничій галузі – 1,9%. На 
кінець звітного періоду в системі спожив-
чої кооперації області налічувалося 1148 
магазинів та закладів ресторанного гос-
подарства, 98% із яких використовуються 
у господарській діяльності. До конку-
рентного стану приведено 84% діючої 
торговельної мережі та 97% підприємств 
ресторанного господарства. 

Досягнутий фінансовий стан підпри-
ємств та організацій дозволяє макси-
мально використовувати кооперативни-
ми організаціями власні джерела форму-
вання інвестиційних ресурсів. Саме за 
рахунок цих джерел, а також за рахунок 
продажу неліквідного майна у розвиток 
матеріально-технічної бази у звітному 
році інвестовано вдвічі більше коштів, 
аніж за попередній рік. Також значні фі-
нансові ресурси були спрямовані на реа-

лізацію програми з викупу земельних ді-
лянок. 

Фактичний обсяг роздрібного товаро-
обороту за звітний 2016 рік проти відпо-
відного періоду попереднього року зріс 
на 10,8%. Споживча кооперація у звітно-
му році обслуговувала близько 320 тисяч 
жителів у 371 населеному пункті області, 
із них 290 тис. – сільське населення. 

Обіг торговельної мережі у системі за 
звітний період зріс майже на 13%. Упро-
довж 2016 р. у Рівненській області діяла 
структура товаропостачання роздрібної 
мережі оптово-логістичним центром 
«Кооп Торг Сервіс». За минулий рік постав-
ка товарів з КТС становила 28% в загально-
му товарообороті системи. У 2017-му 
плануємо і надалі продовжувати кон-
структивну співпрацю із компанією на 
бізнесових засадах. Оскільки, вже сьо-
годні бачимо реальний ефект роботи.

Ресторанне господарство об’єднує 115 
діючих закладів, у тому числі – 11 сучас-
них ресторанів, 7 магазинів формату «Ку-
лінарія», 6 кондитерських цехів. Обіг рес-
торанного господарства в роздрібному 
товарообороті споживспілки займає май-
же 18%. Реалізовано товарів за рік більше 
попереднього року на 3,2%. Швидкими 
темпами зростав продаж продукції влас-
ного виробництва, питома вага якої в обі-
гу ресторанного господарства у звітному 
періоді досягла майже 43%. Річний това-
рооборот реалізації власної продукції зріс 
проти попереднього року майже на 7%. 

Промисловими підприємствами у 
звітному періоді виготовлено продукції 
більше попереднього року на 7%. Збіль-
шили обсяги всі виробничі підприємства 
споживспілки. Найуспішнішим у цій га-
лузі є заготівельно-виробничо-збутовий 
комбінат. Варто відзначити, що у 2016 р. 
розпочалася робота із використання в ді-

яльності закупівель ProZorro. Цей вид 
електронних закупівель використовують 
на «ЗВЗК» та у Березнівському райСТ. На 
виконання Закону України «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та 
якості харчових продуктів», який набув 
чинності 20 вересня 2015 р., на промисло-
вих підприємствах області розпочата ро-
бота із впровадження системи НАССП.

Одним із видів діяльності, що прино-
сить сталі доходи, є операційна оренда. За 
звітний рік вартість 1 кв. м орендної плати 
в середньому по системі зросла на 25%. 

Важливо відзначити і те, що в непро-
стих умовах сьогодення кооперативні ор-
ганізації системи щорічно сплачують зна-
чні суми податків і зборів до бюджетів та 
позабюджетних фондів. Лише впродовж 
останніх трьох років сума зобов’язань 
зросла на 10 млн. грн. і за 2016 р. підприєм-
ствами споживспілки у бюджет сплачено 
майже 54 млн. грн. Серйозну увагу кон-
центрували і на енергоефективності. Від-
так обсяги споживання усіх видів енерго-
носіїв порівняно із попереднім роком ско-
рочено до 2,5%.

Базою підготовки кваліфікованих ка-
дрів для кооперативних підприємств є 
Рівненський кооперативний економіко-
правовий коледж та Львівський 
торговельно-економічний університет. 
Саме Рівненський кооперативний на-
вчальний заклад за результатами вступ-
ної кампанії 2016-го посів перше місце у 
рейтингу серед кооперативних навчаль-
них закладів I та II рівнів акредитації за 
кількістю прийнятих на навчання сту-
дентів. Щоб кооперативна освіта розви-
валася, потрібно змінюватися відповідно 
до вимог часу.

Збори Ради одностайно підтримали 
пріоритетні шляхи розвитку системи Рів-
ненщини і в цьому році, яка має усі мож-
ливості, аби й надалі утримувати свої по-
зиції в економічному та соціальному сек-
торі краю. А платформою успіху має ста-
ти ефективний менеджмент та професій-
на команда.

У цьому рівнян підтримав і Володи-
мир Левицький:

– Кооператори Рівненщини вкотре 
продемонстрували свій високий профе-
сіоналізм. Адже незважаючи на те, що 
рік був непростим, рівняни впевнено лі-
дирують серед споживспілок України. За 
кожною цифрою, яку вони досягнули, 
стоїть щоденна копітка праця кожного 
кооператора області. Окремі слова подя-
ки варто висловити голові правління спо-

живспілки Петру Барашу, який рішуче і 
грамотно веде свою команду до нових 
професійних звершень.

Олена СОБКОВИЧ

  ДНІПРОПЕТРОВЩИНА     2 березня від-
булися шості збори Ради Споживспілки 
Дніпропетровської області другого скли-
кання. У їх роботі взяв участь заступник 
Голови Правління Укркоопспілки Олег 
Лясковець.

З доповіддю про роботу правління Спо-
живспілки у 2016 році та завдання щодо 
підвищення ефективності господарюван-
ня кооперативних організацій і підпри-
ємств у 2017 році виступив заступник го-
лови правління Споживспілки Дніпропе-
тровської області Микола Шапарь. Він 
відзначив, що минулого року, незважаю-
чи на складні економічні умови, коопера-
тивними організаціями системи області 
збережено позитивні тенденції розвитку, 
удосконалювання матеріально-технічної 
бази, нарощування обсягів діяльності й 
ефективності господарювання.

Загальний товарооборот склав 150,1 
млн. грн., у тому числі у торговельній ме-
режі – 138,2 млн. грн., у ресторанному гос-
подарстві – 11,9 млн. грн., з них реаліза-
ція продукції власного виробництва – 7,1 
млн. гривень. Надано послуг населенню 
на суму 88,1 млн. грн., обсяг заготівель-
ного обороту досягнув 1,2 млн. гривень.

Проведена значна робота з оновлення 
матеріально-технічної бази. За 2016 рік 
капітальні інвестиції перевищили 14,4 
млн. грн., з них по ринках 7,2 млн. гри-
вень. Модернізацію проведено у 111 мага-
зинах і 24 об’єктах ресторанного госпо-
дарства системи. 

Вкрай важливим завданням організа-
цій і підприємств споживчої кооперації 
області залишається забезпечення рен-
табельної роботи всіх суб’єктів господа-
рювання. Власні обігові кошти по Спо-
живспілці за звітний рік збільшилися на 
3,945 млн. грн. і становлять 32,9 млн. гри-
вень. Коефіцієнт ліквідності – 5,29 проти 
4,74 у 2015 р. Загалом по системі минуло-
го року отримано прибутку 11,805 млн. 
гривень. Прибутковими є всі галузі ді-
яльності.

Сучасні економічні реалії вимагають 
не просто рентабельної, а високорента-
бельної роботи, на яку мають бути наці-
лені кожна організація і підприємство 
системи, а саме: постійний фінансовий 
аналіз і фінансове прогнозування при 
жорсткому контролі використання коо-
перативних коштів і недопущенні не-
продуктивних витрат, підкреслив допо-
відач.

У дебатах виступили голова правлін-
ня Споживчого товариства Верхньодні-
провського району Олена Рожденко, го-
лова правління Споживчого товариства 
Солонянського району Наталя Остащен-
ко, голова правління Новомосковської 
райспоживспілки Володимир Шулік, го-
лова правління Широківської райспо-
живспілки Валентина Деркач. 

Далі було затверджено баланс Спо-
живспілки Дніпропетровської області на 
31 грудня 2016 р. з висновками по ньому 
ревізійної комісії, розглянуті інші пи-
тання, прийняті відповідні постанови.

Ольга НАГІРНЯК 

РЕНТАБЕЛЬНIСТЬ, МОДЕРНIЗАЦIЯ, 
УДОСКОНАЛЕННЯ

«Ми отримуємо такі реальності, які заслуговуємо, зберігаємо або створюємо».

Тiмотi ЛІРІ, американський письменник
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ВИМОГИ  РЕАЛІЙ: 
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, МОДЕРНІЗАЦІЯ, УДОСКОНАЛЕННЯ

  ХМЕЛЬНИЧЧИНА      На четвертих зборах 
Ради другого скликання Спілки споживчих 
товариств області були розглянуті злобо-
денні питання, що стосуються господар-
сько-фінансової діяльності споживчої коо-
перації 2016 року і завдань, які стоять пе-
ред нею в році нинішньому. 

В роботі зборів Ради взяв участь і ви-
ступив перший заступник Голови 
Правління Укркоопспілки Микола 

Людвічук. 
Доповідаючи «Про роботу правління 

Спілки споживчих товариств Хмельниць-
кої області у 2016 році та завдання щодо 
підвищення ефективності господарюван-
ня кооперативних організацій Спожив-
спілки» голова правління Спілки спожив-
чих товариств Хмельницької області Ві-
ктор Ростиславович Філіпчук відзначив: 

– Щоденна напружена робота, постій-
ний дієвий контроль за виконанням про-
грамних завдань, колективне обговорен-
ня та прийняття рішень з найбільш важ-
ливих питань життєдіяльності дозволи-
ли нам зберегти і продовжити позитивну 
динаміку розвитку системи. Аналізуючи 
стан справ у 2016 році, хочу відмітити, 
що він був роком системної цілеспрямо-
ваної роботи правління Споживспілки, 
трудових колективів організацій та під-
приємств, ефективності господарюван-
ня, нарощування обсягів діяльності, роз-
ширення асортименту та якості послуг, 
підготовки кадрів. Відбулися зустрічі з 
пайовиками і трудовими колективами, 
учасники зборів яких відмічали позитив-
ні зміни з практики торгівлі, ресторанно-
го господарства, інших галузей діяльнос-
ті, що сприяло зміцненню кооператив-
них принципів господарювання. Рік ми-
нулий був досить непростий. На діяль-
ність організацій та підприємств нега-
тивно вплинули соціально-економічні 
процеси у державі. Кожен колектив від-
чув фінансове навантаження від введе-
ного податку на нерухомість, росту цін 
на енергоносії та комунальні тарифи, 
землекористування тощо. 

Аналізуючи доробок працівників га-
лузі, голова правління Віктор Філіпчук 
оприлюднив такі цифри: відповідно до 
Програми розвитку, зосереджувалася 
увага на розвитку матеріально-технічної 
бази, куди інвестовано майже 11,0 млн. 
грн. Найбільші суми коштів у розвиток 
інвестували Красилівська райспожив-
спілка, Славутське, Волочиське, 
Кам’янець-Подільське, Городоцьке, Ду-

наєвецьке, Полонське та Чемеровецьке 
райспоживтовариства. 

Вжиті заходи сприяли покращенню 
роботи закладів торгівлі та ресторанного 
господарства, їх загальний товарооборот 
склав майже 240 млн. грн. і зріс порівня-
но з попереднім роком на 4,1%. Вищі тем-
пи росту забезпечили Ізяславське, Сла-
вутське, Кам’янець-Подільське, Полон-
ське, Чемеровецьке, Новоушицьке рай-
споживтовариства та ПСК «Господар-

ник» облспоживспілки. Більше передба-
ченого реалізовано продукції закладами 
ресторанного господарства. Обсяг това-
рообороту галузі склав 33,0 млн. грн. 
Збільшилось виробництво власної про-
дукції, питома вага якої в обороті галузі 
становить 73%. Заслуговують позитивної 
оцінки виїзні обслуговування закладів 
харчування. 

Керівник звернув увагу на покращен-
ня асортиментної політики товаропоста-
чання роздрібної мережі. Всі райспожив-
спілки та райспоживтовариства підтри-
мали обласний проект «Купуй товари 
Хмельниччини», визначили підприєм-
ства торгівлі, де сконцентрована увага 
працівників на наявність товарів асорти-
менту місцевого виробника і забезпечен-
ня ними споживачів. 

Із нинішньої мережі закладів торгівлі 
та ресторанного господарства лише 45 та 
56% відповідно ведуть господарську діяль-
ність, інші перебувають у позасистемній 
оренді. В окремих районах не повністю ви-
рішено питання закритої мережі. Хоча не-

одноразово наголошувалося про якнай-
швидше їх вирішення. Оскільки від закри-
тих об’єктів одні збитки, адже потрібно 
сплачувати податки на нерухомість, вра-
ховувати їх фізичне руйнування. 

Важливим фактором є осучаснення 
мережі, що безпосередньо впливає на 
продуктивність праці. Славутське рай-
споживтовариство в минулому році за 
рахунок власних обігових коштів відре-
монтувало магазини типу «Маркет» за-
гальною площею 3000 кв. м, біля 1000 кв. 
м покрівлі, встановили твердопаливні 
опалювальні котли, провели капіталь-
ний ремонт інтер’єру, облаштували чо-
тири обрядових зали, закупили нові, су-
часні меблі, посуд тощо. Це дозволило 
довести підприємства до рівня сучасних 
вимог, повернути до себе покупців. Ана-
логічні приклади характерні для інших 
організацій. Зокрема, у с.Писарівка, Во-
лочиського райспоживтовариства на осу-
часнення магазину використали 360 тис. 
грн., відтак річний товарооборот зріс з 
872 тис. грн. у 2015 році до 1,5 млн. грн. у 
2016 році. Подібних прикладів є чимало.  

На початок поточного року в системі 
приведено до конкурентоспроможного 
стану 63% діючої роздрібної мережі та 70% 
підприємств ресторанного господарства. 
Більше магазинів осучаснено у Городоць-

кому, Чемеровецькому, Волочиському, 
Славутському райспоживтовариствах. У 
Городоцькому, Кам’янець-Подільському, 
Чемеровецькому, Славутському райспо-
живтовариствах осучаснено всі підприєм-
ства ресторанного господарства. 

У своїй доповіді В. Філіпчук наголо-
сив на темі заготівель. Переважна біль-
шість кооперативних підприємств мину-
лого року займалися заготівлями сіль-
ськогосподарської продукції та вторин-
ної сировини, які реалізовувалися через 
роздрібну мережу. Стабільного характе-
ру набула їх заготівля в Чемеровецькому 
райспоживтоваристві, де отримали 136 
тис. грн. доходу. Городоцьке райспожив-
товариство на лікарсько-технічній сиро-
вині отримали чистого прибутку 32 тис. 
грн. Волочиське райспоживтовариство 
через кооперативне підприємство «Ри-
нок» організувало і проводить заготівлю 
м’ясопродуктів, постачає у роздрібну ме-
режу, місцеву лікарню та школи. Заготі-
вельний оборот «Ринку» склав 600 тис. 
грн. Відчутно поповнили кооперативну 

скарбничку на заготівлях Теофіпольська 
та Красилівська райспоживспілки, 
Кам’янець-Подільське та Славутське 
райспоживтовариства.

Виконання завдань щодо подальшого 
розвитку системи, вирішення соціальних 
питань, залежить від фінансової стабіль-
ності кооперативних організацій та під-
приємств. Всупереч багатьом факторам, 
які склалися в державі, всі об’єкти госпо-
дарювання забезпечили прибуткову та 
беззбиткову діяльність, збільшились 
власні обігові кошти. Позитивним показ-
ником є зростання вартості оборотних 
активів по системі облспоживспілки, які 
складають майже 70 млн. грн. і зросли на 
37,5% до минулого року.

І доповідач, і всі промовці говорили 
про те, що сьогодні необхідно визначити-
ся з господарськими пріоритетами, пере-
профілювати або відмовитися від нерен-
табельних і витратних галузей та зосе-
редитися на напрямах діяльності, які 
традиційно є сильною стороною спожив-
чої кооперації.

За підсумками обговорення збори 
Ради прийняли постанову «Про наслідки 
господарсько-фінансової діяльності за 
2016 рік та завдання щодо подальшої 
Програми розвитку і реформування спо-
живчої кооперації області».        

З усіх розглянутих питань зборами 
Ради прийняті відповідні рішення.

Рада Споживспілки поповнилась кан-
дидатурою Валентини Костянтинівни 
Чекман – директора ринку Дунаєвецько-
го райспоживтовариства.

Завершились збори вітаннями члена 
ради Олександра Мельника, голови прав-
ління Полонського райспоживтовари-
ства, з 60-річчям, з яких 35 років він від-
дав рідній полонській кооперації. Від іме-
ні голови облдержадміністрації Почесну 
грамоту вручив голова правління Віктор 
Філіпчук, привітав ювіляра перший за-
ступник Голови Правління Укркоопспіл-
ки Микола Людвічук, всі присутні.

Олександр ГОРЕНКО    

В ТЕМУ

Правління Споживспілки розгляну-

ло заяву зборів уповноважених 

Старокостянтинівського районного 

споживчого товариства про при-

йняття їх до складу членів Спілки 

споживчих товариств Хмельницької 

області. Поза системою райспожив-

товариство проіснувало 14 років. 

Четверті збори Ради другого скли-

кання постановили: прийняти Ста-

рокостянтинівське райспоживтова-

риство до складу Спілки споживчих 

товариств Хмельницької області, 

головою правління якого обрано 

Василя Ярославовича Пецуха. 

Василь Ярославович – досвідчений 

кооператор.  Тривалий час він пра-

цював на керівних кооперативних 

посадах, зокрема директором уні-

вермагу, а також заступником го-

лови правління райспоживспілки. 

Постановою членів зборів Ради 

споживспілки Василя Пецуха дооб-

рано в члени Ради Споживспілки. 
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КАДРИ

ЗНАЙ  НАШИХ!

«МРІЯ»,  ДЕ  СПРАВДЖУЮТЬСЯ  ОЧІКУВАННЯ«МРІЯ»,  ДЕ  СПРАВДЖУЮТЬСЯ  ОЧІКУВАННЯ
ЗА КООПЕРАТИВНИМ СТОЛОМ

 ЖИТОМИРЩИНА  
Кардинальна ідея правління 
Ушомирського споживчого 
товариства Коростенської 
райспоживспілки – відкрити 
у колишньому магазині 
«Культтовари» кафе «Мрія» 
виявилася вдалою. Уже 
впродовж двох десятків ро-
ків кафе сповна виконує і по-
кладені на нього правлінням 
обов’язки, і сподівання меш-
канців села і навколишніх 
сіл на достойний заклад.

– Кафе, як бачите, знахо-
диться у самому центрі Ушо-
мира, – зазначила у розмові 
голова правління Наталія 
Григорівна Подрядчикова. – І 

хоч поруч із ним «облюбува-
ло» собі місце приватне кафе 
«Міраж», значно більше й 
ніби сучасніше, але свої мрії 
зустрітися з друзями у вузь-
кому колі, відзначити день 
народження, подію в особис-
тому або ж у сімейно-
родинному житті, ушомирці 
втілюють саме у нас. Тож да-
ють можливість нашій «Мрії» 
триматися на плаву, що по-
зитивно позначається на по-
казнику загального товаро-
обороту споживчого товари-
ства. 

– У нас можна випити 
кави, чаю, пива, а для дітей у 
широкому асортименті є со-
лодкі напої, морозиво як в 

упаковці, так і на вагу, та інші 
ласощі, якими можна посма-
кувати і у нас, в кафе, і купи-
ти додому, до сімейного 
святкового столу, – долучи-
лася до розмови продавець 
кафе Олена Покотило. – Мо-
жемо накрити стіл різною на-
різкою. Готуємо салати з ово-
чів, є фрукти. Молодь прихо-
дить для спілкування. Поруч 
із нами сільський Будинок 
культури, то, як правило, у 
нас гуртуються, а тоді ідуть 
на дискотеку. У нашому селі 
є школа-інтернат, гімназія, 
лісництво, поруч – хлібоза-
вод, чию смачну випічку за-
любки купують і дорослі, і 
малі. Торгуємо і рибною про-

дукцією власного виробника 
– підприємства облспожив-
спілки «Коростенське вироб-
ничо-торговельно-заготі вель -
не підприємство». У нас, як у 
власній домівці, тепло, світло 
і затишно. Дякуючи правлін-
ню, щороку робимо косме-
тичний ремонт, а раз у 5-7 
років – капітальний. Працює 
кафе із 14-ої до 23-ої години, 
вихідний – вів торок, але 
якщо є замовлення – перено-
симо на інший день. Ми до-
кладаємо усіх зусиль, аби 
наша «Мрія» сприяла здій-
сненню мрій усіх, хто прихо-
дить до неї на гостини.

Зоя ЦВЄТАЄВА

З агалом відзнаки отри-
мали виробники буді-
вельних матеріалів, 
текстилю, скла, твер-
допаливних котлів, 

дверей, вікон, агропродукції. 
Нагородили підприємців, що 
надають освітні, косметологіч-
ні, банківські послуги, а також 
із пошиття одягу та взуття. Лі-
дерами якісної продукції визна-
ли харчових виробників, зокре-
ма, меду, м’ясної, молочної, 
рибної, хлібобулочної продук-
ції, макаронні та кондитерські 
вироби. 

У номінації «Продовольчі то-
вари» переможцем визнано під-
приємство споживчої коопера-
ції «Рівненський заготівельно-
виробничо-збутовий комбінат». 

Заступник голови Рівнен-
ської ОДА Ігор Тимошенко при-
вітав бізнесменів з перемогою у 
конкурсі та наголосив, що не-
зважаючи на виклики у нашій 
країні, підприємці Рівненщини 
намагаються вдосконалювати 
виробництво, випускати якісну 
конкурентоспроможну продук-
цію. А це дуже важливо, адже 
наш споживач стає все більш 
вибагливим. Водночас бізнес-
мени експортують свою продук-
цію і на європейські ринки. Ігор 
Тимошенко підкреслив, що від 
стабільної роботи рівненських 
підприємств залежить економі-

ка області. Бо підприємці своє-
часно сплачують податки до 
бюджету, з якого кошти йдуть 
на соціальні виплати для на-
ших жителів, функціонування 
освіти та медицини.

Також заступник голови ОДА 
наголосив, що обласна влада і 
надалі надаватиме підтримку 
підприємцям Рівненщини. А 
участь у конкурсі дозволить не 
лише маркувати свою продук-
цію логотипом конкурсу – «Лі-
дер якості Рівненщини», а й роз-
ширити рекламу своєї продук-
ції, підвищити інвестиційну 
привабливість та їхній імідж. 

Кооперативне виробниче 
підприємство ЗВЗК у своїй 

скарбниці має чимало почес-
них нагород та грамот. Однак, 
зі слів директора комбінату, 
заслуженого працівника сфе-
ри послуг України Леонтія 
Примачка, такі відзнаки – це 
стимул не зупинятися на до-
сягнутому, шукати макси-
мально ефективні шляхи та 
резерви, аби залишатися по-
вноцінними гравцями на спо-

живчому ринку Рівненщини. 
Отож, кооператори Рівнен-
щини вітають директора та 
колектив комбінату із заслу-
женою перемогою!

Олена СОБКОВИЧ

ПРОДУКЦІЯ  РІВНЕНЧАН 

ВИЗНАНА  НАЙСМАЧНІШОЮ
У Рівненській обласній державній адміністрації відбулося нагороджен-
ня переможців престижного обласного конкурсу – «Лідер якості Рівнен-
щини». Серед сотні виробників послуг, продукції та товарів краю, які 
претендували на цю премію, лише 40 підприємств стали переможцями 
в своїх номінаціях.

Леонтій Примачок із онуком

-

щ
к
ж

Продукція комбінату та вивіска

«Поки людина у змозі творити добро, їй не загрожує небезпека зіштовхнутися з невдячністю».

Франсуа де ЛАРОШФУКО, французький письменник
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ

ПОНЕДІЛОК, 13

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Біатлон. Кубок світу. Оди-

ночна змішана естафета 

10.00 Біатлон. Кубок світу. 

Змішана естафета 

12.00 Орегонський путівник 

12.25 Суспільний університет

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15 Борхес 

14.00 Мій Шевченко. Микола Жу-

линський 

15.00 Новини

15.20 Фольк-music

16.30 Твій дім-2

16.45 Д/с «Національні парки 

Америки»

17.45 Вікно в Америку

18.15 Новинний блок

18.50 Що там з Євробаченням? 

19.00 Новини. Культура

19.20 Перша шпальта 

19.50 З перших вуст

19.55 Вересень

20.20 Про головне

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт

21.50 Т/с «На межі. Група «Анти-

терор»

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.55 Новини. Культура 

02.10 Д/с «Національні парки»

03.00 Д/ф «Без права на славу»

03.35 Х/ф «Далекий голос зо-

зульки»

04.40 Про головне 

05.10 Новини 

05.35 Новини. Спорт 

05.50 Вічне 

1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ТСН

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 

«Сніданок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля»

11.00, 12.20 «Міняю жінку-4»

14.45, 15.20 «Сліпа»

15.45 «Мольфар»

16.45, 19.30, 01.05 ТСН

17.15 Х/ф «Кохання проти долі»

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Х/ф «Життя після життя» 

16+

22.00 «Гроші»

23.15, 01.20 Т/с «Як уникнути по-

карання за убивство» 18+

04.15 «Гроші»

IНТЕР 

06.00 «Мультфільм»

06.20, 14.00 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»

09.20 Х/ф «Люблю. 9 березня»

10.50, 12.25, 21.00 Т/с «Заради 

кохання я все зможу!»

15.30 «Жди меня»

18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного» 

20.00, 01.35, 05.10 «Подробиці»

23.50 Т/с «Нехай говорять» (16+) 

02.25 Т/с «Краплина світла» 

(16+) 

03.50 «Готуємо разом» 

04.25 Ток-шоу «Стосується кож-

ного» 

ICTV

05.00 Служба розшуку дітей

05.05 Дивитись усім!

05.55 Надзвичайні новини

06.40 Факти тижня. 100 хвилин 

з Оксаною Соколовою (по-

втор)

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.10 Антизомбі

11.05 Секретний фронт. Дайд-

жест

11.55, 13.10 Х/ф «Серце і душі» 

12.45, 15.45 Факти. День

14.20, 16.20 Х/ф «Примарний 

гонщик» 16+

16.55 Х/ф «Примарний гонщик-2. 

Дух помсти» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Більше ніж правда

21.25 Т/с «Майор і магія» 16+

22.20 Свобода слова

00.25 Х/ф «8 міліметрів» 16+

02.40 Т/с «Лас-Вегас-3» 16+

03.20 Стоп-10

СТБ

07.15 «Все буде добре!» 

09.15 «Все буде смачно!» 

10.15, 18.30 «За живе!» 

11.45 Х/ф «Вам і не снилося» 

13.35 «Битва екстрасенсів-16» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

20.30, 22.35, 01.30 «Слідство ве-

дуть екстрасенси» 

23.30 «Давай поговоримо про 

секс-3» 

«УКРАЇНА» 

06.50, 07.15, 08.15 Ранок з 

Україною

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

09.15 Зоряний шлях

11.00 Реальна містика 

12.00 Х/ф «Там, де є щастя для 

мене» 16+

13.50, 15.30 Т/с «Випробування 

вірністю» 16+ 

15.00, 19.00, 23.00, 01.50 Сьо-

годні

18.00 Т/с «Райське місце» 16+ 

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна» 

21.00 Т/с «Весна у грудні» 16+ 

23.30 Х/ф «Морський бій» 16+

02.40 Зоряний шлях

04.40 Реальна містика

ВІВТОРОК, 14

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

09.00 Україна на смак

09.25 Лайфхак

09.35 Т/с «Аристократи»

10.30 Т/с «Лінія захисту»

11.15 Звичайні герої. Володимир 

Страшко 

11.20 Д/ф «Юрій Литвинський. 

Монгол» з циклу «Героям 

Слава»

11.35 Звичайні герої. Жінка-

снайпер в АТО

11.40 Лицарі небесної варти. 

Віктор Ходак

12.00 Орегонський путівник 

12.25 Суспільний університет

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15 Уряд на зв’язку з громадя-

нами

14.00 Книга.ua 

14.30 Вересень 

15.00 Новини

15.20 Театральні сезони 

15.45 Спогади 

16.10 Мистецькі історії 

16.30 Т/с «Лінія захисту»

17.25 Хто в домі хазяїн? 

17.45 М/с «Гон»

18.15 Новинний блок

18.50 Що там з Євробаченням? 

19.00 Новини. Культура

19.20 Воїни миру. Рустам 

Хамраєв

19.55 Наші гроші

20.20 Про головне

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт

21.50 Т/с «На межі. Група «Анти-

терор»

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.55 Новини. Культура 

02.10 Д/ф «Кенгір. Сорок днів 

свободи»

03.30 Х/ф «Далекий голос зо-

зульки»

04.40 Про головне 

05.10 Новини 

05.35 Новини. Спорт 

05.50 Вічне 

1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 

ТСН

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 

«Сніданок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля»

11.00, 12.20 «Міняю жінку-5»

14.45, 15.20 «Сліпа»

15.45 «Мольфар»

16.45, 19.30, 01.30 ТСН

17.15 Х/ф «Кохання проти долі»

20.30, 04.45 «Секретні 

матеріали»

21.00 Х/ф «Життя після життя» 

16+

22.00 «На ножах»

23.35, 01.45 Х/ф «Дом Гемінгвей» 

18+

ІНТЕР

06.00 «Мультфільм»

06.20, 14.15 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»

09.20 «Давай одружимося»

11.00, 12.25, 21.00 Т/с «Заради 

кохання я все зможу!» 

15.50, 16.45 «Речдок» 

18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

20.00, 01.40, 05.10 «Подробиці»

23.50 Т/с «Нехай говорять» (16+) 

02.25 Т/с «Краплина світла» 

(16+) 

03.50 «Готуємо разом»

04.30 Ток-шоу «Стосується кож-

ного» 

ICTV 

04.50 Факти

05.10 Дивитись усім!

05.55 Зірка YouTube

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

10.10 Більше ніж правда

11.05, 17.40 Т/с «Шулер» 16+

12.05, 13.05 Т/с «Відділ 44» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.25 Х/ф «Серце і душі» 

15.35, 16.15 Скетчком «На трьох» 

16+

16.45, 21.25 Т/с «Майор і магія» 

16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Громадянська оборона

23.15 «Вірус». Х/ф 16+

01.00 Т/с «Лас-Вегас-3» 16+

02.25 Стоп-10

СТБ 

07.00 «Все буде добре!» 

09.00 «Все буде смачно!» 

09.55, 18.30 «За живе!» 

11.15 «МастерШеф-3» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

20.30, 22.45 «МастерШеф 

Діти-2» 

00.10 Т/с «Коли ми вдома» 

01.45 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

«УКРАЇНА» 

06.10 Реальна містика

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30 Т/с «Черговий лікар-2» 

15.00, 19.00, 23.00, 03.15 Сьо-

годні

15.30 Т/с «Черговий лікар» 

16.10, 05.20 Т/с «Адвокат» 16+ 

18.00 Т/с «Райське місце» 16+

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна» 

21.00 Т/с «Весна у грудні» 16+ 

23.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+

01.15 Х/ф «Морський бій» 16+

04.00 Зоряний шлях

04.30 Реальна містика

СЕРЕДА, 15

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

09.00 Україна на смак

09.25 Лайфхак

09.35 Т/с «Аристократи»

10.30 Д/ф «Доброволець Антон» 

із циклу «Героям слава»

11.00 Засідання Кабінету 

Міністрів України 

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15 Наші гроші 

14.05 Д/ф «Смарагди для Врубе-

ля»

15.00 Новини

15.20 Світло

16.00 Путівник прочанина 

16.30 Т/с «Лінія захисту»

17.20 Хочу бути 

17.40 М/с «Гон»

18.15 Новинний блок

18.50 Що там з Євробаченням?

19.00 Новини. Культура

19.20 Д/ф «Августин Волошин. 

Метеорит незалежності над 

Срібною землею»

19.55 Слідство. Інфо

20.20 Про головне

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт

21.50 Т/с «На межі. Група «Анти-

терор»

22.40 Мегалот 

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.55 Новини. Культура 

02.10 Чоловічий клуб. Спорт 

03.25 Чоловічий клуб 

03.55 Вікно в Америку 

04.15 Уряд на зв’язку з громадя-

нами 

04.40 Про головне

05.10 Новини 

05.35 Новини. Спорт 

5.50 Вічне 

1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 

ТСН

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 

«Сніданок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля»

11.00, 12.20 «Міняю жінку-5»

14.45, 15.20 «Сліпа»

15.45 «Мольфар»

16.45, 19.30, 01.45 ТСН

17.15 Х/ф «Кохання проти долі»

20.30, 05.00 «Секретні 

матеріали»

21.00 Х/ф «Життя після життя» 

16+

22.00 «Одруження наосліп-3»

23.30, 02.00 Х/ф «На одного мен-

ше» 16+

ІНТЕР

06.00 «Мультфільм»

06.20, 14.15 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом» 

09.20 «Давай одружимося»

11.00, 12.25, 21.00 Т/с «Заради 

кохання я все зможу!» 

15.50, 16.45 «Речдок» 

18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

20.00, 01.50, 04.50 «Подробиці»

23.50 Т/с «Тільки не відпускай 

мене» (16+) 

02.35 Т/с «Правдива історія про 

Червоні вітрила» 

04.05 Ток-шоу «Стосується кож-

ного»

ICTV 

04.35 Служба розшуку дітей

04.40 Студія Вашингтон

04.45 Факти

05.05 Дивитись усім!

05.55 Зірка YouTube

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

10.10 Громадянська оборона

11.05, 17.40 Т/с «Шулер» 16+

12.05, 13.10 Т/с «Відділ 44» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.25 Х/ф «Вірус» 16+

15.25, 16.20, 21.25 Т/с «Майор і 

магія» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Секретний фронт

23.15 Х/ф «Зіткнення з безод-

нею» 16+

01.30 Т/с «Лас-Вегас-4» 16+

02.55 Стоп-10

СТБ 

06.45 «Все буде добре!» 

08.45 «Все буде смачно!» 

10.30, 18.30 «За живе!» 

12.00 «МастерШеф-3» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

20.30, 22.45 «МастерШеф 

Діти-2» 

00.05 Т/с «Коли ми вдома» 

01.40 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

«УКРАЇНА» 

06.10 Т/с «Адвокат» 16+

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30 Т/с «Черговий лікар-2» 

15.00, 19.00, 23.00, 02.40 Сьо-

годні

15.30 Т/с «Черговий лікар» 

16.10, 05.20 Т/с «Адвокат» 16+ 

18.00 Т/с «Райське місце» 16+ 

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Весна у грудні» 16+

23.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+

03.30 Зоряний шлях

04.30 Реальна містика

ЧЕТВЕР, 16

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

09.00 Україна на смак

09.25 Лайфхак

09.35 Т/с «Аристократи»

10.30 Т/с «Лінія захисту»

11.20 Д/ф «Августин Волошин. 

Метеорит незалежності над 

Срібною землею»

11.45 Орегонський путівник 

12.10 Суспільний університет

12.40 Новини. Спорт 

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15 Слідство. Інфо 

14.00 Д/ф «Сергій Данченко і сто 

лицарів навколо круглого 

столу»

15.00 Новини

15.20 Надвечір’я. Долі 

16.15 «На пам’ять»

16.30 Т/с «Лінія захисту»

17.25 Казки Лірника Сашка 

17.45 Школа Мері Поппінс 

18.05 Voxcheck 

18.15 Новинний блок

18.50 Що там з Євробаченням? 

19.00 Новини. Культура

19.20 Д/ф «Августин Волошин. 

Метеорит незалежності над 

Срібною землею»

19.55 «Схеми» з Наталією Сед-

лецькою

20.20 Про головне

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт

21.50 Т/с «На межі. Група «Анти-

терор»

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.55 Новини. Культура

02.10 Д/ф «Промені темного про-

стору»

02.40 Світло 

03.20 Д/ф «Альтернатива Олега 

Лаврентьєва»

04.40 Про головне 

05.10 Новини 

05.35 Новини. Спорт 

05.50 Вічне 

1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 

ТСН

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 

«Сніданок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля»

11.00, 12.20 «Міняю жінку-5»

14.45 «Мольфар»

15.45 «Сімейні мелодрами-6»

16.45, 19.30, 00.30 ТСН

17.15 Х/ф «Кохання проти долі»

20.30, 02.10 «Секретні 

матеріали»

21.00 Х/ф «Життя після життя» 

16+

22.00 «Чотири весілля-6»

23.00 «Право на владу 2017»

00.45, 02.50 Х/ф «Розмова» 16+

ІНТЕР

06.00 «Мультфільм»

06.20, 14.15 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом» 

09.20 «Давай одружимося»

11.00, 12.25, 21.00 Т/с «Заради 

кохання я все зможу!» 

15.50, 16.45 «Речдок» 

18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

20.00, 01.40, 05.10 «Подробиці»

23.50 Т/с «Тільки не відпускай 

мене». (16+) 

02.25 Т/с «Правдива історія про 

Червоні вітрила». 

03.55 «Готуємо разом» 

04.25 Ток-шоу «Стосується кож-

ного» 

ICTV 

04.30 Студія Вашингтон

04.35 Факти

04.55 Дивитись усім!

05.55 Зірка YouTube

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

09.50 Секретний фронт

10.45 Т/с «Шулер» 16+

11.50 Т/с «Відділ 44» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.05 Х/ф «Зіткнення з безод-

нею» 16+

15.30, 16.20, 21.25 Т/с «Майор і 

магія» 16+
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17.40 Т/с «Спецзагін «Шторм» 

16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Інсайдер

23.15 Х/ф «Сфера» 16+

01.45 Т/с «Лас-Вегас-4» 16+

03.10 Стоп-10

СТБ 

07.05 «Все буде добре!» 

09.05 «Все буде смачно!» 

10.05, 18.30 «За живе!» 

11.20 «МастерШеф-3» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

20.30, 22.45 «Я соромлюсь свого 

тіла-4» 

00.30 «Один за всіх» 

01.10 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

«УКРАЇНА» 

06.10 Т/с «Адвокат» 16+ 

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30 Т/с «Черговий лікар-2» 

15.00, 19.00, 23.00, 02.40 Сьо-

годні

15.30 Т/с «Черговий лікар» 

16.10, 05.20 Т/с «Адвокат» 16+ 

18.00 Т/с «Райське місце» 16+ 

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Весна у грудні» 16+

23.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+

03.30 Зоряний шлях

04.30 Реальна містика

П’ЯТНИЦЯ, 17

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

09.00 Д/с «Легенди тофу»

09.35 Т/с «Аристократи»

10.30 Т/с «Лінія захисту»

11.20 Д/ф «Августин Волошин. 

Метеорит незалежності над 

Срібною землею»

11.45 Орегонський путівник 

12.10 Суспільний університет

12.40 Новини. Спорт 

12.55 Voxcheck 

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15 Схеми 

13.55 Віра. Надія. Любов 

14.55 Біатлон. Кубок світу. ІХ 

етап. Спринт 7,5 км (жінки)

16.30 Т/с «Лінія захисту»

17.25 Біатлон. Кубок світу. ІХ 

етап. Спринт 10 км (чол.)

18.55 Що там з Євробаченням?

19.00 Новини. Культура

19.30 Війна і мир 

20.20 Про головне

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт

21.50 Д/ф «Українська 

революція»

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.55 Новини. Культура 

02.10 Музичне турне

03.15 Біатлон. Кубок світу. ІХ 

етап. Спринт 7,5 км (жінки)

04.40 Про головне 

05.10 Новини 

05.35 Новини. Спорт 

05.50 Вічне

1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 

ТСН

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 

«Сніданок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля»

10.55, 12.20 «Міняю жінку-5»

14.45 «Мольфар»

15.45 «Сімейні мелодрами-6»

16.45, 19.30 ТСН

17.15 Х/ф «Кохання проти долі»

20.15 «Розсміши коміка. Діти-2»

22.10 «Вечірній Квартал»

00.05 Х/ф «Гамбіт» 16+

01.50 Х/ф «Філософія. Оксами-

товий сезон»

02.05 Х/ф «Дід лівого крайнього»

03.15 Х/ф «Любовні рани» 16+

05.55 «Українські сенсації»

ІНТЕР

06.00 «Мультфільм»

06.20, 14.15 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом» 

09.20 «Давай одружимося»

11.00, 12.25, 21.00 Т/с «Заради 

кохання я все зможу!» 

15.50, 16.45 «Речдок» 

18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного»

20.00, 02.10 «Подробиці»

21.00 «Чорне дзеркало»

23.00 Х/ф «Дитина на листопад»

01.00 Х/ф «День перший, день 

останній»

03.00 Д/п «Володимир Івасюк. 

Ідеальне вбивство»

03.50 «Жди меня»

ICTV 

04.35 Служба розшуку дітей

04.40 Студія Вашингтон

04.45 Факти

05.05 Дивитись усім!

05.55 Зірка YouTube

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

09.45 Інсайдер

10.40, 17.50 Т/с «Спецзагін 

«Шторм» 16+

11.40 Т/с «Відділ 44» 16+

12.35, 13.05 Х/ф «Сфера» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

15.35, 16.15 Т/с «Майор і магія» 

16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

23.40 Х/ф «Джанго вільний» 18+

02.45 Т/с «Лас-Вегас-4» 16+

СТБ 

07.20 Х/ф «Швидкий поїзд» 

09.15 Х/ф «Аварія — дочка 

 мента» 

11.15 Х/ф «Мати й мачуха» 16+

18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 

18.30 Т/с «Коли ми вдома» 

20.30, 22.45 «Холостяк-7» 

01.10 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

«УКРАЇНА» 

06.10 Т/с «Адвокат» 16+ 

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях

11.30 Реальна містика. Новий 

сезон

13.30 Т/с «Черговий лікар-2» 

15.00, 19.00, 23.00, 03.15 Сьо-

годні

15.30 Т/с «Черговий лікар» 

16.15 Х/ф «Четвер 12» 

18.00 Т/с «Райське місце» 16+ 

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна» 

21.00, 23.30 Т/с «Поговори зі 

мною про кохання» 

01.10 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+

04.00 Реальна містика 

05.30 Зоряний шлях 

СУБОТА, 18

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

09.00 М/с «Книга джунглів»

09.55 Хто в домі хазяїн?

10.15 Хочу бути 

11.00 Фольк-music 

12.15 Книга.ua

12.40, 14.40 Т/с «Берклі-сквер»

13.40 Біатлон. Кубок світу. ІХ 

етап. Гонка переслідування 

10 км (жінки)

15.55 Біатлон. Кубок світу. ІХ 

етап. Гонка переслідування 

12,5 км (чол.)

16.50 Чоловічий клуб. Спорт 

18.05 Чоловічий клуб 

18.45 Д/ф «Легіон. Хроніка 

Української Галицької Армії 

1918—1919»

19.50, 21.30 Концертна програ-

ма П.Зібров «У нас є все»

21.00 Новини 

22.15 Д/ф «Бути сама собі ціллю. 

Ольга Кобилянська»

22.40 Мегалот 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Музичне турне

02.20 Біатлон. Кубок світу. ІХ 

етап. Спринт 10 км (чол.)

03.50 Д/ф «Августин Волошин. 

Метеорит незалежності над 

Срібною землею»

04.40 Надвечір’я. Долі

05.35 Новини 

1+1

06.45 «Гроші»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 ТСН

11.00 «Світське життя»

12.00 «Одруження наосліп-3»

13.30 «Голос країни-7»

15.40, 21.15 «Вечірній Квартал»

17.35 «Розсміши коміка. 

Діти-2»

19.30 ТСН

20.15 «Українські сенсації»

23.20 «Світське життя»

00.20 «Вечірній Київ»

02.30 Х/ф «Кисневий голод»

04.10 Х/ф «Гамбіт» 16+

ІНТЕР

05.40 «Подробиці»

06.20 «Мультфільм»

07.10 Х/ф «Будьте моїм 

чоловіком»

09.00 «Україна вражає» 

10.00 Д/п «Сергій Юрський. Я 

прийшов в кіно як клоун»

11.00 Х/ф «Людина незвідки»

12.45 Х/ф «Золоте теля» 

16.15 Х/ф «Політ фантазії» (16+) 

18.15 Т/с «Повернешся — погово-

римо». 1, 2 сс.

20.00 «Подробиці»

20.30 Т/с «Повернешся — погово-

римо». 3, 4 сс. 

22.30 Х/ф «Любов на асфальті» 

(16+) 

00.25 Х/ф «Другий шанс» (16+) 

02.25 «Подробиці»

02.55 Х/ф «Золоте теля» 

ICTV 

04.25 Факти

04.45 Х/ф «Людина з золотим 

пістолетом» 

06.50 Дивитись усім!

07.50 М і Ж

08.45 Я зняв!

09.40 Дизель-шоу. Дайджест

10.50, 11.50 Особливості 

національної роботи

12.45 Факти. День

13.00 Скетчком «На трьох» 16+

13.25 Х/ф «Одіссея» 16+

16.50 Х/ф «Подвійний форсаж» 

16+

18.45 Факти. Вечір

19.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Форсаж-5. Шалена 

п’ятірка» 16+

22.35 Х/ф «Безславні виродки» 

16+

01.25 Х/ф «Джанго вільний» 18+

СТБ 

05.55 «ВусоЛапоХвіст» 

07.00 «Караоке на Майдані» 

07.55, 09.55 «Холостяк-7» 

09.00 «Все буде смачно!» 

12.05 «МастерШеф. Діти-2» 

19.00 «Україна має талант! 

Діти-2» 

22.05 Т/с «Коли ми вдома» 

23.35 «Давай поговоримо про 

секс-3» 

01.35 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

«УКРАЇНА» 

07.00 Сьогодні

07.15 Зоряний шлях

09.30, 15.20 Т/с «Весна у грудні» 

16+

15.00, 19.00, 01.10 Сьогодні

17.00, 19.40 Т/с «Княжна з 

хрущівки» 16+ 

21.20 Х/ф «Четвер 12» 

23.10 Реальна містика

02.00 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+

04.50 Зоряний шлях 

НЕДІЛЯ, 19

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

09.00 Х/ф «Антоніо Вівальді. 

Принц Венеції»

11.05 Спогади 

11.40 Театральні сезони 

12.10 Біатлон. Кубок світу. ІХ 

етап. Мас-старт 12,5 км 

(жінки)

13.15 Фольк-music

14.25 Біатлон. Кубок світу. ІХ 

етап. Мас-старт 15 км 

(чол.)

15.40 Твій дім-2 

15.55 Д/ф «Штепсель і Тарапунь-

ка. Слава — на виснаження»

16.35 Т/с «На межі. Група «Анти-

терор»

20.30 Перша шпальта

21.00 Новини 

21.25 Д/ф «SOS боніто»

21.50 Що там з Євробаченням? 

22.30 Арт-Клуб 38

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Музичне турне

02.20 Біатлон. Кубок світу. ІХ 

етап. Гонка переслідування 

10 км (жінки)

03.15 Біатлон. Кубок світу. ІХ 

етап. Гонка переслідування 

12,5 км (чол.)

04.10 Д/ф «Містерія Марії Прий-

маченко»

04.40 Віра. Надія. Любов 

05.35 Новини 

1+1

07.00 «Українські сенсації»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 «Лото-Забава»

09.40 Маріччин кінозал. М/ф 

«Маша і ведмідь»

10.10 «На ножах»

11.45, 13.15, 14.15 «Світ 

навиворіт-3. Танзанія»

15.40 Х/ф «Життя після життя» 

16+

19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»

21.00 «Голос країни-7»

23.15, 02.15 Х/ф «Ми купили зоо-

парк»

01.35 «Аргумент кiно»

ІНТЕР

05.40 «Подробиці»

06.10 «Мультфільм»

06.30 Х/ф «Людина незвідки»

08.10 «уДачний проект» 

09.00 «Готуємо разом» 

10.00 «Орел і решка. Рай і пекло» 

11.00 «Орел і решка. Перезаван-

таження» 

12.00 Х/ф «Політ фантазії» (16+) 

14.10 Т/с «Повернешся — погово-

римо». 1-4 сс. 

17.50 Х/ф «Навмисно не 

придумаєш» (16+) 

20.00 «Подробиці тижня»

21.30 Х/ф «Бідна Liz» (16+) 

23.20 Х/ф «Дідька лисого» (16+) 

01.10 Х/ф «Любов на асфальті» 

(16+) 

03.00 Х/ф «Другий шанс» (16+) 

04.40 «Подробиці тижня»

ICTV 

04.35 Факти

05.05 Х/ф «Шпигун, який кохав 

мене» 

07.10 Т/с «Відділ 44» 16+

09.55 Ньюзмейкер: Андрій 

Парубій

10.50, 13.00 Х/ф «Одіссея» 16+

12.45 Факти. День

14.20 Х/ф «Подвійний форсаж» 

16+

16.15 Х/ф «Форсаж-5. Шалена 

п’ятірка» 16+

18.45 Факти тижня. 100 хвилин з 

Оксаною Соколовою

20.30 Х/ф «Форсаж-6» 16+

23.05 Х/ф «Мерзенна вісімка» 

18+

02.15 Х/ф «Безславні виродки» 

16+

СТБ 

05.50 «Все буде добре!» 

07.45 «Холостяк-7» 

09.00 «Все буде смачно!» 

09.55 «Караоке на Майдані» 

10.50 Т/с «Коли ми вдома» 

12.50 «Україна має талант! Діти» 

16.00, 23.05 «Я соромлюсь свого 

тіла-4» 

18.00, 22.10, 00.20 «Слідство ве-

дуть екстрасенси» 

20.55 «Один за всіх»

«УКРАЇНА» 

06.50 Сьогодні

07.40 Зоряний шлях

09.20 Т/с «Поговори зі мною про 

кохання» 

13.00 Т/с «Княжна з хрущівки» 

16+

16.40, 20.00 Т/с «Берег надії» 

16+ 

19.00, 05.50 Події тижня з Оле-

гом Панютою 

21.30 Х/ф «Сріблястий дзвін 

струмка» 16+

23.25 Реальна містика

02.00 Т/с «Райське місце» 16+ 

Для приватних осіб пропонуємо зруч-
ний спосіб оплати за розміщення у на-
шій газеті оголошень, вітань, некро-
логів, а саме – через інтернет-банк 
Приват24. Для цього вам потрібно:
1) увійти з головної сторінки 
     у Всі послуги/Платежі/По Україні; 

2) заповнити поля: 
   – отримувач – «Редакція газети 
      «Вісті…»;
   – номер рахунку отримувача – 
      26006052730479;
   – поставити відмітку навпроти рядка  
     «Рахунок одержувача відкрито 
     в КБ «Приватбанк»;
    – у «Призначенні платежу» зазначи-
    ти: назву послуги – «публікація 

   оголошення/вітання/некролога 
    у газеті «Вісті…», ПІБ платника;
3) роздруковану квитанцію про оплату 
сфотографуйте або відскануйте і наді-
шліть цей файл разом із текстом оголо-
шення (вітання чи некролога) на елек-
тронну адресу редакції (mail@visty.com.
ua). У разі відправки через «Укрпошту» 
зважте на те, що такий лист ітиме, мож-
ливо, не день і не два, а дещо довше. 
Велике прохання вказати в листі (будь-де 
– чи окремо, чи біля тексту оголошення) 
бажану дату публікації (нагадуємо, га-
зета виходить по четвергах) та номер 
свого мобільного телефону. Якщо ба-
жаєте впевнитися, що секретаріат «Віс-

тей…» отримав вашого листа, пере-
дзвоніть після його відправки до ре-
дакції на номер (044) 529-93-47.

Для юридичних осіб найкращим спо-
собом лишається відправка електрон-
кою гарантійного листа з текстом ого-
лошення (привітання, некролога). В 
листі, нагадуємо, необхідно вказати 
спосіб оподаткування вашого підпри-
ємства (платники ПДВ чи єдиного по-
датку, якщо платники ПДВ – необхідна 
ще й копія свідоцтва); повне наймену-
вання підприємства/організації; теле-
фон; електрон ну адресу. Редакція ви-
ставить рахунок, після оплати якого 
слід надіслати нам відповідний під-
тверджуючий документ. 
Вартість за розміщення в газеті «Ві-
сті…» оголошень, привітань, некро-
логів розміром до 1500 знаків без фото 
становить 100 грн., а з фото – 130 грн. 
Тексти більше вказаного розміру 
оплачуються пропорційно до вста-
новленої ціни.

ХОХОЧЕТЕ  ДАТИ ОГОЛОШЕННЯ ЧЕТЕ  ДАТИ ОГОЛОШЕННЯ 

У «ВIСТI…»?У «ВIСТI…»?  

ТО МИ ВАМ РОЗКАЖЕМО ЯКТО МИ ВАМ РОЗКАЖЕМО ЯК

   ВІД  РЕДАКЦІЇ
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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

  ТАЛАНТ

К атя займається бальними танцями 
і має серйозні досягнення в цій сфе-
рі. Так, Катерина є майстром спор-
ту міжнародного класу, 3-кратною 
чемпіонкою України, 2-кратною 

чемпіонкою Європи, чемпіонкою світу зі 
спортивних бальних танців. І як тут не захо-
плюватися?! Отож, знайомтеся!   

– Із якого віку займаєшся танцями? Це 
було твоє бажання чи, можливо, хто спо-
нукав? 
– Я займаюся танцями з чотирьох років. 

Піти на заняття було винятково моїм бажан-
ням. Я дивилася на сестру, яка також займа-
лася танцями з самого дитинства, а потім 
уявляла себе в красивій сукні на паркеті.

– Ти з самого початку танцюєш у бально-
му стилі? Чи хотілося б спробувати себе 
в інших стилях? 
– Так, займаюся тільки бальними танця-

ми. Були періоди, коли я пробувала себе в ін-
ших стилях, але зрозуміла, що то не моє. Тому 
віддала перевагу саме бальним танцям.

– Бальні танці – це постійна співпраця з 
партнером. Як тобі «взаємодіється» з 
твоїм партнером? У вас часто трапля-
ються суперечки? 
– Мої партнери – це завжди мої найкращі 

друзі. Звичайно, буває по-різному, певні розбіж-
ності під час тренувань – це нормально. У таких 
випадках ми вдвох шукаємо вихід із ситуації. 

– Розкажи детальніше про змагання, у 
яких брала участь.
– У моїй танцювальній кар’єрі змагань 

було дуже багато. Брала участь як у турнірах 
національного, так і міжнародного рівнів. Є 
й «улюбленці» серед турнірів, куди я завжди 
прагну потрапити – це Чемпіонат світу у 

Франції, Міжнародний турнір зі спортивних 
бальних танців у Нідерландах і Танцюваль-
ний фестиваль у Великобританії.

– А якісь курйозні випадки були у твоїй 
танцювальній кар’єрі?
– Звісно, були такі моменти. Наприклад, 

якось я забула взяти туфлі на турнір, тому до-
велося швидко знаходити й купувати нові. 

– Яка перемога для тебе найважливіша?
– Найнезабутніший момент – перемога на 

Чемпіонаті світу зі спортивних бальних тан-
ців у Парижі.

– Яка з програм бальних танців тобі по-
добається більше – європейська чи лати-
ноамериканська? 
– Мені подобається спостерігати за профе-

сійними парами європейської програми, але 
я віддаю перевагу латиноамериканській.

– Із яким танцем ти себе асоціюєш? 
– Із румбою.
– Як вважаєш, бальні танці – це спорт чи 
мистецтво?
– Оскільки я професійно займаюся баль-

ними танцями, то для мене це спорт. Адже 
ми отримуємо розряди і звання згідно зі спор-
тивною класифікацією.

– Назви, будь ласка, три плюси і три мі-
нуси бальних танців?
– У бальних танцях, як на мене, більше плю-

сів, особливо для дівчат. Передусім це струнка, 
підтягнута фігура, граційна хода, неймовірної 
краси сукні. Також це ще й подорожі до різних 

країн, що, безсумнівно, розширює кругозір лю-
дини, та і загалом – приємне проведення часу. 
Серед мінусів – брак вільного часу для навчан-
ня та для посиденьків із друзями.

– Чи відвідуєш майстер-класи інших про-
фесійних танцюристів? Хто з відомих 
танцюристів тобі подобається?
– Ми постійно відвідуємо різні майстер-

класи та збори для активного розвитку. Мені 
дуже подобається техніка Юлії Загоруйчен-
ко – однієї з найвідоміших танцюристок ла-
тиноамериканської програми. 

– Для тебе важлива думка інших? Як ста-
вишся до критики?
– Мені доводиться чути критику часто, 

але прислухаюся тільки до слів своїх трене-

рів і близьких мені людей. Ставлюся 
до конструктивної критики позитив-
но, тому що вона робить мене сильні-
шою, дозволяє зрозуміти, як виправи-

ти помилку і не  допустити схожу в май-
бутньому.

– Маєш мрію, пов’язану з танцювальною 
кар’єрою?
– У мене взагалі грандіозні плани на май-

бутнє. Я хотіла б відкрити свій танцюваль-
ний клуб і ресторан.

– Чи можеш ти назвати бальні танці віч-
ною класикою? 
– Ні, я так не стверджувала б. Знову ж 

хочу акцентувати на своїй думці: бальні тан-
ці – це спорт, що перебуває в динамічному 
розвиткові. 

– Однак бальні танці – це ще й красивий 
спорт, де потрібно демонструвати і до-
бре відпрацьовану техніку, і яскраві емо-
ції, і зовнішню привабливість, шарм. У 
чому черпаєш професійне натхнення?
– Мене надихають дорослі професійні тан-

цюристи. Я регулярно переглядаю нові відео 
їхніх виступів, звертаю увагу на їхню техніч-
ну майстерність.

– Розкажи, будь ласка, чи подобається тобі 
навчатися в Харківському кооперативно-
му торгово-економічному коледжі? Чим 
мотивований твій вибір спеціальності?
– Мені дуже подобається мій коледж. Я 

дуже рада, що вступила саме сюди. Я навча-
юся за спеціальністю «Ресторанне обслугову-
вання». Мій вибір мотивовано однією з моїх 
мрій – відкрити власний ресторан.  

– У коледжі танцюєш? Наприклад, під час 
яких-небудь заходів? 
– Так, я завжди намагаюся брати участь у 

всіх концертах. Це приносить мені задово-
лення.

– Чи є якісь «великі» люди, які впливають 
на тебе? 
– На мене впливає тільки моя сім’я.
– Які цінності найважливіші в твоєму 
житті?
– Найважливішим для мене є щастя і 

здоров'я моїх близьких.
– Як зазвичай відпочиваєш? Чи маєш ще 
якісь хобі? 
– Відпочивати я люблю у колі своїх друзів. 

Зазвичай ми ходимо в різні кафе, у кіно. 
Останнім часом захопилася відеомонтажем, 
а також я дуже люблю готувати.

– Яку музику слухаєш і які книги чита-
єш?
– Слухаю дуже багато музики різних сти-

лів. А щодо літератури, то я зараз активно ви-
вчаю англійську мову, тому останнім часом 
намагаюся читати книги англійською. На-
даю перевагу детективам.

– Рецепт «здорового способу життя» від 
Катерини Щучинської? 
– Розвивайтеся щодня, ставте цілі та дося-

гайте їх.
Тетяна ПАНАСЮК

В українських кооперативних 
навчальних закладах студен-
ти надзвичайно талановиті. 
Щоразу в цьому переко-
нуюся, коли шукаю героїв 
інтерв’ю для рубрики «Сту-
дентська хвиля». Таких енту-
зіастів, професіоналів своєї 
справи хочеться представ-
ляти широкому загалу, мо-
тивувати на майбутні успі-
хи. Цього разу знайомлю вас 
із Катериною Щучинською 
– студенткою Харківсько-
го кооперативного торгово-
економічного коледжу, 
розумною, чарівною, витон-
ченою дівчиною. 

 «Харківський вальс-2016»,  «Харківський вальс-2016», 

Площа Свободи, Площа Свободи, 

ХарківХарків

Танцювальний турнір 

First Capital-2015, 

Палац cпорту, Харків

Танцювальний турнір UkrDanceCup-2016, Харків
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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

  ДОБРОЧИННІСТЬ

  СПОРТ

Другий рік поспіль Вінниць-
кий  міський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
проводив благодійну акцію «Мас-
ляна для дітей». Захід проходив 
на базі Вінницького кооператив-
ного інституту. У святі брали 
участь діти з багатодітних, опі-
кунських  сімей, діти з функціо-
нальними обмеженнями та із сі-
мей, що опинилися у складних 
життєвих обставинах. Працівники 
центру спільно з викладачами Він-

ницького кооперативного інститу-
ту організували майстер-клас з ви-
пікання млинців для дітей, розпо-
відаючи секрети кулінарії. Кожна 
дитина мала можливість спекти 
власний млинець та за бажан-
ням  наповнити його  сиром, виш-
нями або варенням, а згодом – 
пригостити своїх рідних. 

– Позитивні емоції дітей – це 
найкраща нагорода за нашу ро-
боту, – зазначила заступник на-
чальника відділу соціальної ро-

боти Вінницького міського цен-
тру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді Галина Тишке-
вич. – Ми маємо надію, що про-
ведена акція буде першим кро-
ком нашої спільної роботи з Він-
ницьким коо перативним інсти-
тутом у напрямі формування ес-
тетичних смаків дітей із сімей, 
що опинилися у складних життє-
вих обставинах.

За сайтом ВКІ

ДЛЯ  МАЛЕНЬКИХ  ВІННИЧАН  ПРОВЕЛИ 

МАЙСТЕР-КЛАС  ІЗ  ВИПІКАННЯ  МЛИНЦІВ

МІЖОБЛАСНИЙ 

ТУРНІР 

ІЗ ВОЛЕЙБОЛУ

Нещодавно за сприяння об-
ласного відділення комітету з 
фізичного виховання та спор-
ту МОН України, сектору мо-
лоді та спорту Вижницької 
РДА, дирекції ВКПМ відбувся V 
Міжобласний турнір з волей-
болу серед студентських та 
учнівських команд.

Збірна команда юнаків Чер-
нівецького кооперативного еко -
номіко-правового коледжу по-
сіла II місце в турнірі (на фото). 
Наша команда показала висо-
кий рівень спортивної підго-
товки та майстерності, що в 
підсумку дало нам позитив-
ний результат.

Загалом у заході взяло 
участь дев’ять команд із Черні-
вецької та Івано-Франківської 
областей. Усі ігри були над-
звичайно захопливими, ко-
манди достойно представили 
свої навчальні заклади. Фі-
нальні ігри пройшли в рівній 

боротьбі, де за додатковими 
показниками переможцями 
стали студенти ВКПМ ім. В.Ю. 
Шкрібляка.  

Переможців та призерів на-
городили кубками, медалями, 
індивідуальними призами. 
Учасники змагань щиро вдячні 
за організацію й проведення 
такого турніру, що дає по-
штовх для підвищення май-
стерності гри у волейбол, 
сприяє дружнім відносинам 
між навчальними закладами.

Іван ГАНІН, 

тренер команди ЧКЕПК

#22PUSHUPCHALLENGE #22PUSHUPCHALLENGE 

У ЛККЕУ ЛККЕiiПП

Юнаки і дівчата Львівського кооперативного 
коледжу економіки і права взяли участь у попу-
лярному флешмобі 22 Pushup Challenge. Вони 
відтиснулися від підлоги 22 рази і передали ес-
тафету молоді Миколаївського коледжу бізнесу 
і права ВНЗ Укоопспілки «Полтавського універ-
ситету економіки і права».

22 Pushup Challenge – флешмоб, започаткова-
ний 2016 року в США, який набув значної попу-
лярності в різних країнах світу, у тому числі й в 
Україні. Мета такої масштабної акції – підтримка 
учасників бойових дій з посттравматичним син-
дромом, воїнів та загартування тіла. Учасники 
флешмобу відтискаються від підлоги 22 рази пе-
ред відеокамерою і передають естафету далі.

В Україні на початку 2017 року естафета набу-
ла масового характеру і до неї долучились пред-
ставники вищого політичного керівництва та 
військового командування держави. Акція про-
ходить на підтримку ветеранів, що повернулись 
із зони проведення АТО.

Циклова комісія фізичного виховання ЛККЕіП

Нещодавно на базі Машинобудів-
ного коледжу СумДУ відбувся ІІ (об-
ласний) етап VІІ Всеукраїнської 
олімпіади з української мови серед 
студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредита-
ції. На її відкритті звучали вірші про 
Україну та рідну мову, лунали чудо-
ві українські пісні.   Навчальні за-
клади Сумщини представляли двад-
цять шість студентів, які з’їхалися 
з різних куточків області. Із віталь-
ним словом до присутніх звернули-
ся голова Ради директорів 
ВНЗ І-ІІ р.а. М.М. Антиков, голова 
обласного методичного об’єднання 
викладачів гуманітарних дисци-
плін А.С. Дудченко, голова журі 
Л.М. Лук’яненко. Вони побажали 
учасникам олімпіади набрати висо-
кі бали, підтвердивши свої знання з 
рідної мови.  Студентам були запро-
поновані нелегкі завдання з право-
писних норм української мови, орфо-

графії, морфології та пунктуації. 
І місце в олімпіаді посіла Оле-

на Зацарна (на фото), студентка 
2-го курсу, відмінниця навчання 
Сумського коледжу економіки і 
торгівлі, майбутній бухгалтер. 
Олена – зосереджена, енергійна, 
обізнана в багатьох сферах знань: 
правознавстві, економіці, ме-
неджменті, роботі з комп’ютером, 
на «відмінно» знає українську 
мову. Далі вона захищатиме 
честь Сумщини на третьому етапі 
VІІ Всеукраїнської олімпіади з 
української мови серед студентів 
вищих навчальних закладів І-ІІ 
рівнів акредитації України, що 
відбудеться у квітні цього року на 
базі Полтавського юридичного 
коледжу ім. Ярослава Мудрого.

Антоніна ДУДЧЕНКО, 

викладач української мови 

та літератури 

ЗА  ЗДОРОВИЙ ЗА  ЗДОРОВИЙ 

СПОСІБ  ЖИТТЯ, СПОСІБ  ЖИТТЯ, 

ЗА  МАЙБУТНЄ  НАЦІЇ ЗА  МАЙБУТНЄ  НАЦІЇ 

У Чернігівському кооперативному коледжі 
значна увага приділяється здоровому способу 
життя студентів. Так, щороку проводяться тиж-
ні здоров’я, у рамках яких відбуваються зустрі-
чі з лікарями, організовуються години спілку-
вання, уроки-тренінги, диспути («Цінність і не-
повторність людського життя», «Формула здо-
рового способу життя», «Бережи здоров’я змо-
лоду»), різноманітні акції («Вітаміни в житті 
людини», «АнтиСНІД», «Антипаління»).

Заслуговує на увагу співпраця технікуму з 
представниками медичних закладів та громад-
ською організацією «Клініка дружня до моло-
ді». У цій клініці студенти мають можливість 
отримати безкоштовні й анонімні консультації 
гінеколога, педіатра, інфекціоніста, психолога, 
соціального працівника, юриста. Спеціалісти 
організації читають лекції, проводять бесіди, 
тренінги, інтерактивні ігри на тематику різних 
видів захворювань, репродуктивного здоров’я, 
статевого виховання, негативних звичок, про-
пагуючи здоровий спосіб життя, правильний 
раціон харчування. Молоді люди вважають 
здоров’я головною цінністю, проте тільки тре-
тина із них вважають, що добре піклуються про 
своє здоров’я. Слід пам'ятати, що будь-яка ро-
бота з пропаганди здорового способу життя 
направлена на вирішення важливого завдання 
– збереження майбутнього нації.

Людмила ШЕВКОПЛЯС, 

заступник директора з виховної роботи, 

охорони праці і безпеки життєдіяльності 

ФЛЕШМОБ ВИХОВНА  РОБОТАОЛІМПІАДА

ВИЗНАЧИЛИ  КРАЩОГО  ЗНАВЦЯ ВИЗНАЧИЛИ  КРАЩОГО  ЗНАВЦЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ  МОВИУКРАЇНСЬКОЇ  МОВИ

«Крихітний добрий вчинок краще, ніж найпалкіші обіцянки зробити неможливе».

Томас МАКОЛЕЙ,  англiйський критик та iсторик
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ГІСТЬ РЕДАКЦІЇ

У  ТВОРЧІЙ 

ЛАБОРАТОРІЇ  МИТЦЯ

З-під його пензля виходять ди-
вовижні роботи. Ними можна лю-
буватись і захоплюватись, їх мож-
на, навпаки, не розуміти і не 
сприймати, але повз них неможли-
во пройти, проскочити, не зупи-
нившись. Щось тебе чіпляє і ти, 
вдивляючись і вчитуючись у кар-
тину, намагаєшся збагнути, яки-
ми почуттями навіяні ці сюжети, 
що хотів висловити художник, які 
емоції передати цими грубими лі-
ніями, плямами, брутальними 
мазками, цією яскравою гамою ко-
льорів. Його картини мало роздив-
лятися, над ними треба думати…

З Анатолієм Тертичним ми зу-
стрілися в його майстерні, вщент 
заставленій готовими і майже за-
вершеними картинами, а також на-
черками до майбутніх робіт. Одра-
зу відмічаю: у цій творчій лаборато-
рії кожен сантиметр працює функ-
ціонально. І водночас відчуваю, як 
буквально з перших хвилин на мене 
починає магічно діяти ця напрацьо-
вана, намолена атмосфера.

Наша розмова з паном Тертич-
ним вийшла далеко за рамки 
інтерв’ю і вилилась у три години 
цікавої бесіди: про час і про себе; 
про мистецтво і його роль у соці-
умі; про те, що надихає художни-
ка і дає йому крила.

ШЛЯХ  ХУДОЖНИКА 

ОБРАВ   МЕНЕ

– Як сталося у вашому випадку: 
ви обрали шлях художника чи 
шлях художника обрав вас?
– Якби шлях художника не об-

рав мене, то я повторив би долю 
свого батька і п’ятьох братів, які 
все життя працювали в шахті. 
Хист до малювання в мені відкрив 
мій перший педагог Євген Костян-
тинович Кириченко, коли я у 
шкільні роки відвідував нашу Ро-
веньківську ізостудію. В худож-
ньому училищі з азами майбут-
ньої професії нас знайомили Тама-
ра Микитівна Капканець і Вален-
тин Григорович Тараненко. А 

справжню школу майстерності 
пройшов уже в Київському худож-
ньому інституті, де техніці офорту 
мене навчав Андрій Володимиро-
вич Чебикін; живопису – Леонід 
Ілліч Чічкан; акварелі – Георгій 
Георгійович Чернявський; акаде-
мічному малюнку – Володимир 
Степанович Болдирєв. Вони діли-
лися зі мною не лише секретами 
класичних прийомів ремесла, але 
й дали зрозуміти, що мистецтво не 
терпить байдужості та спокою.

– Що то був за час, коли ви прийшли 
у мистецтво, і чого він вимагав від 
творчої інтелігенції? Мабуть, непро-
сто було молодому художнику зна-
йти своє місце під сонцем?
– Під час мого навчання в ізо-

студії був період так званої відли-
ги, коли художникам уже дозволя-
лося відступати від існуючих ка-
нонів, коли можна було шукати 
нові форми самовираження і про-

понувати нестандартні рішення. 
Як бджола, я збирав і вивчав І. Ле-
вітана, І. Крамського, В. Сурікова, 
І. Рєпіна, я вчився на творчості цих 
геніальних художників. Але і це 
мене не влаштовувало, я намагав-
ся знайти щось своє. Не розумію 
тих, хто, опанувавши певний засіб 
самовираження, все життя експлу-
атує один і той же прийом, мовляв, 
це користується попитом і дає мож-
ливість існувати. Я ж перебуваю у 
безперервному пошуку. Треба по-
стійно над собою працювати.

У мене є теорія: «Моє від мене 
нікуди не подінеться, моїм воно і 
залишиться». Інша справа, яку 
планку я перед собою ставлю, 
якого рівня це «моє» хочу вибуду-
вати. Комусь приємно проводити 
вечори біля телевізора; для ко-
гось за щастя позагоряти на морі; 
дехто мріє побачити шедеври 
Лувра; а хтось сам прагне щось 
створити – рівень «нашого» ми ви-
значаємо і встановлюємо самі.

У  ФОРМАТІ  ТРЬОХ Ж: 

«ЖИТТЯ – ЖІНКА – 

ЖИВОПИС» 
  

– Судячи з ваших робіт, ранній 
Тертичний дуже відрізняється від 
нинішнього. Після інституту ви 

працювали в техніці графіки, але 
завжди прагнули кольору. Як змі-
нювалися ваші роботи з часом? 
– Мої однокурсники дуже здиву-

валися, коли я подав документи на 
графічний факультет, адже в учи-
лищі практично всі мої композиції 
на задані теми оцінювалися найви-
щим балом з поміткою МФ, тобто 
їх одразу забирав методичний 
фонд. «Ти ж живописець, – казали, 
– а графіка – це чорно-біле мисте-
цтво». А мені було цікаво, бо я його 
не знав. Не знав, що таке гравюра, 
літографія, естамп.

Коли я ближче познайомився з 
роботами Пабло Пікассо, було вра-
ження, що він мене принизив сво-
єю творчістю, мовляв, я ж хочу 
бути художником справжнім, а він 
ламає форми. Але через рік вже 
його обожнював, з моїх вуст не схо-
дило його ім’я.

Моя творчість побудована на 
трьох Ж: «життя – жінка – живопис» 
і у цьому форматі розвивається. 
ЖИТТЯ я люблю в усіх його проявах; 
ЖІНКУ я малюю скрізь; а ЖИВО-
ПИС – це гармонія.

Перш ніж покласти перший ма-
зок, я уважно прислухаюся до вну-
трішніх струн, намагаюся почути 
музику кольору. Поступово вона ви-
ливається абстрактними плямами, 
які можуть перетворитися на сю-
жет. Художник не повинен поясню-
вати свої роботи.

– Чи могли б ви нас впустити на 
свою творчу кухню і пролити світ-
ло на таїнство народження карти-
ни? Мабуть, цей процес не можна 
обмежувати певними часовими 
рамками: 3 години, 3 дні, 3 роки… 
Сюжети, напевне, навіюються осо-
бливим настроєм, певними обста-
винами, приходять у снах. Звідки 
черпаєте ідеї? Що є джерелом ва-
шого креативу і неординарності?
– Не люблю і не вмію працюва-

ти у чиїйсь присутності. Коли стою 

перед білим полотном, я не знаю, у 
що це виллється і чим закінчиться 
– просто уважно слухаю, що мені 
посилає Всесвіт. Мене ведуть по-
чуття, які нарощуються з кожним 
наступним мазком. Джерела на-
тхнення теж бувають різні. Раніше 
у мене кожен день був пофарбова-
ний в інший колір – пофарбований 
не сонцем, а людськими стосунка-
ми, певними обставинами. 

Мені подобається яскраве руде 
волосся, тому серед жіночих пор-
третів багато рудоволосих жінок. 
Є навіть така картина – «Наша 
руда». А щодо часових рамок, то 
тут теж по-різному: ось ці дві ро-
боти ще не завершені, до них я по-
вернуся згодом – може, через 
день, а, може, й через рік.

КЛЮЧИК ДО ТВОРЧОСТІ

– Кажуть, що формула визнання 
виглядає приблизно так: талант – 
це 1%, а решта 99% – це виснаж-
лива праця. Але якщо ремеслу 
навчити можна, то ЧОГО навчити 
не можна? От якщо мені, примі-
ром, не дано уявлення про об’єм, 
пропорції, тіні, перспективу, то 
даремно й пензля в руки брати?
– Такого не може бути. То ви не 

зустріли вчителя, котрий би на-
правив вас у потрібне русло, про-
будив би у вас бажання через «ви-
снажливу працю» вийти на резуль-
тат. Тут важливо знайти ключик 
до творчості, а природні задатки є 
в кожного, варто лише їх уміти 
розгледіти. Стверджую це не голо-
слівно, бо маю певний досвід. 
Упродовж сімнадцяти років я пра-
цював у художній школі. Па-
м’ятаю, колеги радили: «Набирай 
у клас побільше дітей, бо дуже 
швидко у них зникне інтерес і 
вони розбіжаться». Але мої учні 
чекали на ці уроки. Можливо 
тому, що я не ставив за мету зроби-
ти з них художників, а просто хо-
тів витягнути їх з вулиці, захопи-
ти і повести у світ прекрасного.

Я  НЕ  ВПУСКАЮ 

В  ДУШУ  ПОХВАЛУ

– Автор одного інтерв’ю з вами 
назвав вас національним худож-
ником. Вам це імпонує, вас це 
возвеличує чи зобов’язує? Якщо 
зобов’язує, то до чого?
– Я не впускаю в душу похвалу, 

бо тоді не відчуватиму ґрунт під 
ногами. Ернест Хемінгуей називав 
Славу сестрою Смерті. Це надто 
важливо пам’ятати нам, творчим 
людям. Мені не притаманне почут-
тя заздрощів, я абсолютно байду-
жий до нагород. А ось чого хочу, то 
це щоб Господь не позбавив мене 
доброго бачення світу і природи, 
щоб живопис в мені завжди розви-
вався. Дехто із знайомих радить: 
«Поспішай, бо з віком зникає го-
строта сприйняття навколишньо-
го світу, тьмяніють фарби». Кате-
горично не згоден. Багато відомих 
художників дожили до поважного 
віку і бачили ті самі кольори.

Анатолій  Тертичний:  «РIВЕНЬ «НАШОГО» МИ 

ВИЗНАЧАЄМО I ВСТАНОВЛЮЄМО САМI» 

БІОГРАФІЧНА  ДОВІДКАБІОГРАФІЧНА  ДОВІДКА

Анатолій ТЕРТИЧНИЙ народився 

в м.Ровеньки Луганської області. 

Його шлях у високий світ мистецтва 

розпочався ще з ізостудії, продовжив-

ся навчанням у Луганському художньо-

му училищі, у Київському державному 

художньому інституті. Своїми вчителя-

ми вважає Євгена Кириченко, Тамару 

Капканець, таких знаних художників, 

як Андрій Чебикін, Леонід Чічкан, 

Георгій Чернявський, Володимир 

Болдирєв.

Працює в техніці живопису і графіки.

Член Національної спілки художників 

України.

Лауреат конкурсу, присвяченого 

50-річчю ООН.

Дипломант Триєналле живопису.

Закордонні виставки проходили 

в Німеччині, Польщі, Фінляндії, Чехії, 

Швеції, Грузії, в інших країнах світу.

с
з
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– Що для вас є мистецтво: це сві-
тобачення, світосприйняття, фі-
лософія життя чи просто робота?
– Мистецтво покликане розши-

рювати горизонти. Якби мені Бог 
дав з дитинства ширший погляд 
на життя, а не водив лабіринтами 
пошуків, то я б не малював. А зна-
єте, що б я робив? Сіяв і жав! Сіяв 
і жав! Усе решта – вторинне.

ВІЙНА:  РАНА, 

ЯКА  ПОСТІЙНО  БОЛИТЬ
– Розглядаючи ваші роботи, я 
спробувала давати їм назви – у 
мене нічого з того не вийшло, при-
наймні, мої варіанти не співпада-
ли з оригіналом. Вам цікаво спо-
стерігати за реакцією глядача?
– Допускаю, що далеко не всі го-

тові до сприйняття форми, яку я 
пропоную; погоджуюся, що не все 
моє може подобатися. Але це зако-
номірно: я стільки творчо працюю, 
постійно розвиваюсь, а глядач 
прийшов уперше на виставку і не 
завжди може мене зрозуміти. А спо-
стерігати за реакцією людей на-
справді дуже цікаво! Це спонукає 
до внутрішнього розвитку. Не лю-
блю, коли мене хвалять, я вже про 
це казав. Зате подобається, коли, 
розглядаючи картини, говорять 
щось на кшталт: «А тут художник, 
здається, погарячкував».

– Мистецтво ХХI століття пережи-
ває певну трансформацію: воно 
вибирається за межі майстерень, 
виставок, галерей і музеїв. Ваше 
ставлення до street art?
– Я «за» вуличне мистецтво, 

хоча спочатку його не сприймав, 
бо це дисонувало, йшло в розріз з 
моїм баченням і моїм світосприй-
няттям. Воно має право на життя і 
молодь ним захоплюється. Але хо-
четься, щоб воно несло красу. Бо 
багатьом київським муралам бра-
кує смаку. Буває, зроблено добре, а 
тема незрозуміла, чогось автор не 
додумав. Вони мають ясніше чита-
тися, при цьому не йдеться про 
якусь деталізацію, бо це монумен-
тальне мистецтво.

– Не можу оминути і болючу тему, 
адже життя наше таке строкате. 
Як вплинули на творчість вихідця 
з Луганщини воєнні дії на сході 
країни? І чи повинен, на вашу 
думку, художник реагувати на зо-
внішні чинники, а чи він може аб-
страгуватися, бо його місія інша?
– Відповідь на це запитання не 

складно передбачити. По той бік 
кордону залишилася моя мала 
батьківщина, там живе сестра і 
багато рідні. Це мені болить, крає 
серце і розтинає душу, це та рана, 
яка постійно болить. 

Рік тому на моїй персональній 
виставці, яка проходила в галереї 
Триптих Арт, була представлена 
велика абстрактна робота «Доне-
цький степ», написана під вражен-
ням Іловайської трагедії. Я зробив 
фактурну живописну роботу, де 
зобразив розпечену землю – без 
людей, без танків, без диму.

Одна з останніх робіт «Погляд 
зі Сходу» – це теж реакція на зга-
дані події. На зовнішні чинники 
ми відгукуємося і буквально, і че-
рез призму свого сприйняття.

ДЕ  ПОБАЧИТИ 

ВАШІ  РОБОТИ?

– Якщо гіпотетично уявити, що 
ви мали б унікальну можливість 
зустрітися з одним з визнаних 
вами художників, чий земний 

шлях уже скінчився, і провести з 
ним бодай один день, на кому б 
зупинили свій вибір і чому?
– Знайомством з творчим до-

робком маловідомого у нас фран-
цузького художника російського 
походження Ніколя де Сталя я за-
вдячую одному французу-ко-
лекціонеру. Завітавши якось у 
мою майстерню, він не стримував 
емоцій, вигукуючи: «де Сталь!, де 
Сталь!». А оскільки мені це ім’я ні 
про що не говорило, наступного 
разу він подарував альбом цього 
художника. Роздивлявся його 
картини і здавалося, ніби це мої 
роботи, настільки ми з ним близь-
кі по пластиці. При тому, що я на-
родився за рік до його загибелі. 
Хотілося б подивитися в його очі, 
з’ясувати, чому у свої 40 покінчив 
життя самогубством, адже був та-
кий красивий і успішний!

А ще волів би зустрітися з живо-
писцем і монументалістом Іваном-
Валентином Задорожним. На жаль, 
ми з ним мало спілкувались, а це 
був справжній митець, котрий знай-
шов цю саму українську форму.

– В одному з українських журналів 
днями було вміщено інтерв’ю з 
Олександром Ройбурдтом, де він 
сказав: «Ринок – вища справедли-
вість. Однак трапляється немало 
виключень в один і другий бік. Є 
немало дутих, переоцінених ху-
дожників, а є прекрасні недооціне-
ні». Ви розділяєте таку думку?
– Влучно і правильно сказав. 

Він неоднозначна постать у мис-
тецькому середовищі, але підпи-
суюсь під кожним словом. Він 
знає, що говорить.

– Маєте таку можли-
вість, Анатолію Вікто-
ровичу, запросити на-
ших читачів до очного 
знайомства з вашою 
творчістю. Де можна 
побачити ваші картини 
найближчим часом?
– Зараз мої роботи де-

монструються в Інституті 
міжнародних відносин 
Київського національно-

го університету ім. Тараса Шев-
ченка; на кінець березня-початок 
квітня запланована персональна 
виставка в галереї сучасного мис-
тецтва Триптих Арт. Щиро запро-
шую. Гостям я завжди радий.

СКАЗАНО СКАЗАНО 

АНАТОЛІЄМ  ТЕРТИЧНИМ:АНАТОЛІЄМ  ТЕРТИЧНИМ:

 Думати – це важка робота, 
навіть важча, ніж пензликом 
чи мастихіном орудувати.

 Академічно грамотний і, 
безперечно, талановитий ху-
дожник може створити кар-
тину у будь-якому стилі. Лю-
бий твір видає професіонала 
або аматора.

 Волю ніхто не дає. Ми самі 
її беремо або не беремо зовсім і 
ніколи.

 Я вирішив оволодіти укра-
їнською, коли у мене народила-
ся друга донька: хотів вихову-
вати її на любові до україн-
ства. Мені було важко – я з Лу-
ганщини. 

Для мене головне – гармо-
нійне поєднання кольору, незва-
жаючи на сюжет.

 Фарба і колір – різні речі: 
фарба у тюбику, а колір – це те, 
що я роблю.

Не буває безталанних учнів. 
Бувають не ті вчителі.

Не люблю працювати на за-
мовлення, бо це чітко означені 
межі. Натхнення і комерція – 
несумісні речі.

Мистецтво повинно нести 
красу. 

Людмила ШАПОВАЛОВА

Фото Євгена ДОБРИНІНА

«Художники пишуть очима любові, і тільки очам любові слід судити їх».

Готгольд Ефраїм ЛЕССІНГ, нiмецький поет
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У ЦЕНТРІ УВАГИ

ЄВГЕН 

МАГДА
кандидат полiтичних 

наук,  доцент НТУУ КПІ 

iм. Ігоря Сiкорського, 

виконавчий 

директор Центру 

суспiльних вiдносин

СПЕЦІАЛЬНО СПЕЦІАЛЬНО 
ДЛЯ «ВІСТЕЙ...»ДЛЯ «ВІСТЕЙ...»

ВНУТРІШНІ ВИКЛИКИ 

Останні події підкреслили нагаль-
ну потребу розробки стратегії повер-
нення окупованих територій, яку мож-
на було не тільки продемонструвати 
світовій спільноті, але і об’єднати на-
вколо неї максимальну кількість здо-
рових сил українського суспільства. 
Відтермінування появи цього доку-
мента не лише збільшує кількість різ-
номанітних загроз для України, але і 
дозволяє її опонентам та недоброзич-
ливцям створювати все нові та нові 
плани вирішення проблем України без 
її безпосередньої участі. Схоже, дале-
ко не всі розуміють, що втрата зовніш-
ньополітичної суб’єктності однією з 
найбільших європейських проблем 
може становити собою проблему всьо-
го континенту, і вона спроможна спри-
чинити загальноєвропейський ефект 
доміно з негативними наслідками. 

Тривала економічна та суспільно-
політична криза, аспекти якої визна-
чають порядок денний розвитку Укра-
їни сьогодні, підштовхнула суспіль-
ство до швидких рішень. Мільйони лю-
дей не готові чекати роками, доки си-
туація суттєво покращиться, і цим по-
спіхом користуються політики, які на-
зивають себе носіями різних ідеологій.  
Пересічного громадянина не надто ці-
кавить постправда у виконанні політи-
ків, він швидше потребує ефективної 
комунікації тут і зараз, в умовах, коли 
почувається не надто комфортно. 

КРИЗОВА СИТУАЦІЯ ПОВИННА, 
ЗРЕШТОЮ, СТВОРИТИ УМОВИ 
ДЛЯ КОНСОЛІДАЦІЇ ПОЛІТИКІВ 
ЧИ ПРОЯВУ У НИХ ІНСТИНКТУ 

САМОЗБЕРЕЖЕННЯ

Для прикладу чорно-білих рішень 
можна згадати блокаду сполучень на 
Донбасі, яка стала каталізатором «вве-
дення зовнішнього управління» на по-
над 40 українських підприємств, що 
перебувають на тимчасово неконтро-
льованих територіях. Як не намагали-
ся представники влади переконати 
своїх опонентів у її шкідливості та ало-
гічності в умовах протистояння з Росі-
єю, ініціатори вирішили не відступа-
ти. Вони не дочекалися силової реак-

ції, спроможної загострити кризу. Про-
те паралельно бойовики з сепаратист-
ських «республік» (насправді – їхні ро-
сійські куратори) гучно заявляють про 
загрозу соціальної катастрофи у під-
контрольній ним частині Донбасу. 
Поки вірогідним виглядає продаж ву-
гілля та різноманітної продукції за 
демпінговими цінами у Росію, адже 
лавиноподібне згортання економічної 
співпраці між нашими державами не 

означає відмову російських підпри-
ємств у сировині чи продукції за дем-
пінговими цінами. 

Бюджету України в цих умовах за-
грожують значні втрати, які складно 
було запланувати та спрогнозувати, 
проте їх негативні наслідки можуть 
виступити у ролі каталізатора масш-
табної кризи. Весна традиційно сприй-
мається як час підвищення протестної 
температури у суспільстві, і різнома-
ніття опозиції лише сприяє цьому. 
Буде прикро, якщо паростки економіч-
ного зростання знищаться черговою 
хвилею популізму, адже Україна і без 
того пасе задніх в Європі за багатьма 
економічними показниками. І це ви-
глядає знущанням з огляду на потен-
ціал нашої держави. 

Зрозумілими стають і публічні ата-
ки на голову правління Національного 
банку Валерію Гонтареву, яку надто 
активно почали сватати у відставку. 
Цікаво, що чергова зграя медіакачок 
на цю тему з’явилася на тлі виходу на 
фінішну пряму переговорів між Укра-
їною та МВФ щодо надання чергового 
траншу кредиту Фонду – події швидше 
символічної, ніж такої, що має реані-
маційне значення для української еко-
номіки.  

З іншого боку, кризова ситуація по-
винна, зрештою, створити умови для 
консолідації політиків чи прояву у 
них інстинкту самозбереження. За ве-
ликим рахунком, далі терпіти вже не 

можна, оскільки тупцювання країни 
на місці в умовах кризи породжує зне-
віру, яку цілком можна назвати голов-
ною зброєю гібридної війни. Усвідом-
лення цінності Української держави та 
визначення реалістичних шляхів від-
новлення її територіальної цілісності 
– головне завдання для весни цього 
року. І конкретні кроки у цьому напря-
мі мають бути неординарними та пере-
конливими.

ЗОВНІШНІ ЗАГРОЗИ

Україна вийшла на фінальну стадію у 
процесі отримання безвізового режиму. 
Все йде до того, що у квітні–травні буде 
ухвалено необхідні процедурні рішення, 
і вже у червні 2017 року українці зможуть 
відвідувати країни ЄС без віз. Цей крок 
має призвести до зрушень в усвідомлен-
ні пересічними громадянами нашої дер-
жави особливостей євроінтеграції та 
сприянні свідомому вибору шляху розви-
тку нашої країни.

Нині від ратифікації Угоди про асо-
ціацію між Україною та ЄС відділяє 
лише рішення Сенату Нідерландів (23 
лютого нижня палата парламенту – 
Палата представників – підтримала 
законопроект про ратифікацію цієї 
угоди). Як і належить верхній палаті, 
той повинен продемонструвати вива-
жене рішення, яке формалізує процес 
зближення найбільшого у світі про-

стору прав та свобод, та країни, яка 
спроможна посилити собою Європей-
ський Союз у разі вступу до нього. 
Хоча до цього часу ще далеко, процес 
внутрішньої європеїзації України по-
трібний вже сьогодні, незалежно від 
того, чи збережеться Євросоюз у ни-
нішньому вигляді чи буде змінювати-
ся. Напевне сьогодні ніхто не ві-
зьметься прогнозувати середньотер-
мінові європерспективи. 

Звісно, конфлікт на Донбасі й нада-
лі буде фактором впливу на ситуацію 
в Україні. Зовнішні гравці не лише 
продукують різноманітні плани при-
мирення з різним ступенем реалістич-
ності, вони намагаються створити нові 
матриці примирення. І дует польсько-
го та британського керівників МЗС у 
Києві з пропозицією про новий формат 
переговорів, і приїзд нового шефа ні-
мецького зовнішньополітичного ві-
домства, які позначили собою початок 
весни, свідчать про одне: конфлікт на 
сході України і надалі спричиняє три-
вогу у багатьох світових столицях.

У СУЧАСНОМУ СВІТІ БАЛ ПРА-
ВИТЬ ПРАГМАТИЗМ, І ЦЕ НЕОБ-

ХІДНО ВРАХОВУВАТИ

Позиція США стосовно врегулюван-
ня російсько-українського конфлікту 
досі не визначена. Дональд Трамп зму-
шений маневрувати та шукати шляхи 
порозуміння з Конгресом, що виглядає 
не завжди легким завданням. У Кремлі 
сподіваються на big deal (велику до-
мовленість) Путіна та Трампа, проте 
російським vip-персонам все важче 
приховати розчарування 45-м амери-
канським президентом. У цій ситуації 
Україна має не лише шукати шляхи 
для зустрічі Порошенка та Трампа, але 
і постати у вигляді цікавої та перспек-
тивної для Штатів країни. У сучасно-
му світі бал править прагматизм, і це 
необхідно враховувати.

Рання весна 2017 року породжує не 
лише надії та сподівання, а й дарує 
шанси на зміни. Не варто очікувати 
милості від сильних світу цього – по-
тенціал нашої держави заслуговує на 
розвиток та реалізацію попри будь-які 
несприятливі моменти. Проблема за-
безпечення розвитку України нікуди 
не зникла, і її потрібно вирішити. 

ВЕСНЯНI  МОТИВИ 

УКРАЇНСЬКОГО  ПОЛIТИКУМУ
Весна-2017 небезпідставно претендує на можливість стати сукупністю моментів істини у розвитку Укра-
їни. Накопичення проблем не може тривати довіку, їх варто ефективно вирішувати та розв’язувати вже 
зараз. За три роки після початку анексії Криму загроза існуванню Української держави швидше не змен-
шилася, а набула нових форм та обрисів.

КОНФЛІКТ НА ДОНБАСІ 
І НАДАЛІ БУДЕ ФАКТОРОМ 

ВПЛИВУ НА СИТУАЦІЮ 
В УКРАЇНІ
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ОКСАНА МИХАЙЛЕНКО-ГУЦУЛ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР 

ІННА КУНИЦЬКА
R

ДОЗВІЛЛЯ

Підготувала  Інна КУНИЦЬКА Малював Микола КАПУСТА

У магазині іграшок покупець питає про 
Барбі для дочки.
Продавець:
– Ось Барбі в басейні – 110 грн. Барбі в 
школі – 110 грн. Розлучена Барбі – 275 
грн.
– Не зрозумів. А чому остання така до-
рога?
– Тому що в комплект «Розлучена Бар-
бі» входять будинок Кена, автомобіль 
Кена та вертоліт Кена...

Ліки стають настільки дорогими, що 
скоро ми даруватимемо їх на дні наро-
дження... Щоб дожити до наступного.

Фермер звернувся до ветеринара за 
порадою.
– Є у мене кінь. Часом ходить нормаль-
но, часом накульгує. Що ви порадите?
– Коли наступного разу буде ходити 
нормально – продавайте.

З анкети дівчини:
– Шукаю чарівника. Казкар вже був.

Урок хімії. Учитель запитує у Смирно-
вої: 
– Смирнова, якого кольору розчин у 
тебе вийшов? 
– Помаранчевого. 
– Молодець, Смирнова! Сідай, тобі 12. 
– Степаненко, а у тебе якого кольору 
вийшов розчин? 
– Жовтого.
– Сідай, тобі 10. 
– Вовочка, а у тебе якого кольору? 
– Чорного.
– Сідай. Два. Клас, ляга-а-а-а-а-а-й!

Василь зробив татуювання у виглядi 
штрихкоду, i тепер не може вийти із 
«Сiльпо».

Потрапив українець в автокатастрофу. 
Доправили його в лікарню, у реаніма-
цію.
Тут до нього кум проривається. Йому 
пояснюють, що не можна, постражда-
лий у комі, нікого не чує, не впізнає…
А той з торбами, вмовляє. Ну, пропус-
тили його в палату…
– Ой, куме, біда ж яка… А я тобі сальця 
приніс, огірочків, пляшку горілки… А 
ти в комі…
– Кома – це ще не крапка. Наливай!

У магазині маленький хлопчик:
– А у вас є зошити в кружечок?
– Немає.
Позаду чоловік:
– Хлопче, не мороч тітці голову, глянь, 
яка черга стоїть.
Хлопчик відходить, підходить цей чо-
ловік:
– Доброго дня, дайте мені глобус Укра-
їни.

«Ми просто йшли; у нас нема зерна неправди за собою».

Тарас ШЕВЧЕНКО, український поет, письменник, художник 

   ПОСТАТЬ

ТАРАСОВI ВIД НАЩАДКIВ,ТАРАСОВI ВIД НАЩАДКIВ,
З ПОВАГОЮЗ ПОВАГОЮ

По-
ві-

Повідомлення

В тім, уже після його 
смерті з’явиться циф-
ра, якою міг пиша-
тись і поет, і кожен 
українець. 1384 – така 

кількість пам’ятників, які 
встановили українському по-
ету в усьому світі. А це рекорд-
ний показник для діяча куль-
тури.

Якщо проглянути загальну 
статистику, то Кобзар посту-
пився хіба що тоталітарним 
вождям. Звісно, більшість мо-
нументів Шевченку розташо-
вані на території України – 
1256, зате майже півтори сотні 
розмістились у 35 країнах.

Найбільше пам’ятників по-
ету в Івано-Франківській об-
ласті – понад 200, а от рідна 
Черкащина має вполовину 
менше – 102 монументи і за-
ймає четверте місце.

Важко повірити, але доне-
давна існував один обласний 
центр без Шевченка, та 2014 
року вінничани виправились.

Перше погруддя Шевченка 
встановили у Харкові за 20 ро-
ків після смерті поета. У Киє-
ві це відбулось аж 1939 року, і 

це при тому, що відповідний 
комітет скликали ще на по-
чатку століття. За цей час 
встигли відхилити декілька 
сотень проектів і пересвари-
тись за вигляд Шевченка і міс-
це постаменту.

До речі, спочатку па м’ятник 
мав стояти на Михайлівській 
площі, там, де зараз княгиня 
Ольга. У 1919 році більшовики 
знищили фігуру княгині і вста-
новили погруддя Шевченка, 
щоправда, з фанери. І лише за 
20 років справжній пам’ятник 
постав навпроти Київського 
університету.

Помітні й певні тенденції 
зображення Шевченка. На по-

чатку минулого 
століття його 
відтворювали 
як чоловіка по-
хилого віку в 
кожусі та шап-
ці. А зі здобут-

тям Україною незалежності 
Шевченка почали зображати 
молодим.

Одним із найоригінальні-
ших є пам’ятник у Харкові, тут 
поруч з фігурою Кобзаря є ще 
16 інших статуй. Частина – це 
герої творів поета, решта – да-
нина радянській історії. Най-
вищий на планеті пам’ятник 
поету встановлено у Ковелі. 
Він більше семи метрів зав-
вишки, вага скульптури – 
близько 20 тонн.

Перший пам’ятник за кор-
доном встановили у Казахста-
ні, де Шевченко був у заслан-
ні. У 1964-му він з’явився і у Ва-
шингтоні, тоді на відкритті 

був присутній навіть екс-
президент США Дуайт Ейзен-
хауер.

А от найвище місце на Зем-
лі, де встановлений монумент 
поетові, – це пік Шевченка у 
Кабардино-Балкарії – 4200 ме-
трів над рівнем моря.

Серед закордонних пам’ят-
ників цікавим є аргентин-
ський (Буенос-Айрес, 1971). У 
постаті молодого Шевченка 
напруження та пристрасне 
звернення до людей, поряд – 
скульптурна група «Гайдама-
ки», що є своєрідною ілюстра-
цією до образу поета.

Однак найоригінальніши-
ми виявились італійці – зобра-
зили Кобзаря давньоримським 
оратором та одягнули в рим-
ську тогу. Таке «переодягнен-
ня» – образна констатація того, 
що Шевченко та його твори на-
лежать не лише Україні, а й 
усьому людству.

9 та 10 березня – дні пам’яті українського 
генія поета Тараса Шевченка, дати його 
народження та смерті. Він  прожив лише 
47 років, із яких 24 – у кріпацтві, а ще 10 
років – на засланні.

                  Ковель       

Т рохи більше 25 років тому – 15 січ-
ня 1992 року – Верховна Рада Укра-
їни затвердила музичну редакцію 
Державного Гімну України «Ще не 

вмерли України і Слава, і Воля» (автор 
Михайло Вербицький). Слова Гімну були 
узаконені лише 6 березня 2003 року.

Створення сучасного Гімну України 
бере початок і з осені 1862 року, коли 
український вчений-етнограф, поет і жур-
наліст, активний діяч українського ви-
звольного руху на Правобережній Україні 
Павло Чубинський написав патріотичного 
вірша «Ще не вмерли України і Слава, і 
Воля». Слова Чубинського були покладе-
ні на музику Михайла Вербицького – 

скромного священика, обдарованого та-
лантом митця, одного з основоположни-
ків української композиторської школи.

Перше документальне свідчення вико-

нання пісні датується 10 березня 1865 
року, що офіційно вважається датою пер-
шого публічного виконання національ-
ного гімну. Цікаво, що перший тиражова-
ний на грамплатівці запис цієї пісні зро-
била студія Columbia (США) у 1916 році.

Як гімн, вона звучала за часів Україн-
ської Народної Республіки, Західноукра-
їнської Народної Республіки, Гетьманату, 
Директорії. Але державне затвердження 
ця пісня одержала лише 15 березня 1939 
року як гімн Карпатської України. Ця дер-
жава проіснувала не довго. Разом з її за-
непадом гімн був заборонений угор-
ським урядом, так само, як і понад 70 ро-
ків у Радянській Україні.

ВПЕРШЕ НА ГРАМПЛАТІВЦІ ГІМН УКРАЇНИ 

ЗАЗВУЧАВ У 1916 РОЦІ, В АМЕРИЦІ

Італія  Аргентина
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ВІДПОВІДІ НА  КРОСВОРД «КООПЕРАЦІЯ»

КАЛЕЙДОСКОП

ВІТАЄМО!

КРОСВОРД «КООПЕРАЦІЯ»  ВЕТЕРАНИ

ГОРОСКОП НА  13.03–19.03

ОВЕН  (21.03–20.04) 
Уникайте інтриг та протиправної 
діяльності. Відновлюйте втрачені 

зв’язки та співробітництво, але не поспішай-
те з новими стосунками, вони виявляться не-
довговічними.

ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05)
Приділіть пильну увагу дружнім 
зв’язкам, а також своєму здоров’ю. 

Якщо вдасться повернути гарну форму, енер-
гії вистачить надовго.

БЛИЗНЯТА (21.05–21.06)
Зміни можуть розпочатися неспо-
дівано. Деякі представники цього 

знака одержать привабливу пропозицію очо-
лити фірму, організацію або творчий колек-
тив.

РАК  (22.06–22.07) 
Ваші проекти просуваються повіль-
ніше, ніж хотілося б. Намагайтеся 

підтримувати теплі стосунки з людьми, це 
допоможе зробити те, із чим не впораєтеся 
самостійно.

ЛЕВ (23.07–23.08) 
Будьте готові внести зміни в плани, 
прислухайтеся до побажань парт-

нерів. Розпочате раніше дасть свої плоди 
або прийде до логічного завершення. 

ДІВА (24.08–23.09)
Проявіть наполегливість, витримку 
та старанність. Ретельно аналізуй-

те свої бізнес-плани та проекти. Зосередьте-
ся на деталях, які могли пропустити, вони 
можуть мати велике значення.

 
ТЕРЕЗИ  (24.09–23.10) 
Не варто вступати в конфронтацію 
там, де можна домовитися. Ваше 

завдання – шукати компроміс. У вівторок і 
середу постарайтеся у всьому розібратися, 
щоб не загострювати стосунки з оточенням.

СКОРПІОН (24.10–22.11) 
Тільки кохання, терпіння та мило-
сердя допоможуть здійснити пла-

ни й отримати бажане. Пам’ятайте, що про-
блеми у стосунках потрібно обговорювати 
не під час конфлікту, а після, коли вас будуть 
готові вислухати.
 

СТРІЛЕЦЬ (23.11–22.12) 
Особисте життя для багатьох буде 
важливішим за роботу та кар’єру. 

Не виключені витрати, пов’язані зі зростаю-
чими потребами підростаючого покоління. 
Плідний тиждень для людей творчих профе-
сій.

КОЗЕРІГ (23.12–20.01) 
Небажано приступати до нових 
проектів. Імовірні проблеми та пе-

решкоди в справах. Необхідно знайти ба-
ланс між домашніми турботами та завдання-
ми, які перед вами стоять на роботі.

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02) 
Випадкове знайомство може при-
нести удачу й подарувати можли-

вість реалізувати плани. Ідеї можуть наро-
джуватися нізвідки, можна одержати також 
цінну пораду або підказку.

РИБИ  (20.02–20.03)
Потрібно переосмислити свій під-
хід до фінансових питань і вироби-

ти більш раціональну фінансову політику, 
що дасть змогу стати більш незалежними.

Тетяна  НІКОЛАЄВА

ОРГАНІЗАЦІЯ  ПРОДАЄ З АУКЦІОНУ: 
нежитлову будівлю загальною площею 68,1 кв. 
м за адресою: м. Христинівка, 
вул. Шевченко, 50. 
Стартова ціна – 200 тис. грн.
Реєстраційний внесок – 170 грн.
Гарантійний внесок – 10% від стартової ціни.
Аукціон відбудеться 30 березня 2017 р. за адре-
сою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224. Останній тер-
мін подання заяви – до 24 березня 2017 року.
Телефон для довідок: (068) 098-75-00.

ОКСАНУ 
ВАСИЛІВНУ 
ПАНЧУК, 
директора підприєм-
ства споживчої коопе-
рації «СП Кременецька 
МРБ», з ювілеєм, який 
вона відсвяткувала 
5 березня.

Шановна Оксано 
Василівно, щиро вітає-
мо Вас з ювілеєм! 
Всі ми знаємо Вас як до-
свідченого професіона-
ла, людину, яка ніколи 
не стоїть осторонь чу-
жих проблем, та просто 
як чарівну жінку. 
Вас люблять і поважа-
ють. Ваше трудове жит-
тя – це приклад сумлін-

ної праці, відповідаль-
ності, наполегливості, 
вимогливості. За роки 
роботи в системі спо-
живчої кооперації Ви 
здобули заслужений ав-
торитет серед колег та 
кооператорів області.
Оксано Василівно, не-
хай доля завжди буде 
щедрою до Вас, дарує 
міцне здоров’я, без-
межне людське щастя, 
невичерпну енергію, 
довголіття, успіхи та 
удачу.
Нехай шаною, повагою, 
любов’ю оточують Вас 
рідні й близькі. Миру, 
сімейної злагоди, бла-
гополуччя Вам і Вашій 
родині. 

Хай Господь дарує Вам 
довгих, наповнених 
благодаттю років!

З повагою
правління спілки спо-
живчих товариств Тер-
нопільської області та 
президія  облпрофспіл-
ки працівників спожив-
чої кооперації області

ЕЛЬВІРУ 
БОРИСІВНУ 
ЧИСТОВУ, 
ветерана споживчої 
кооперації, колишнього 
начальника відділу про-
дуктів тваринництва 
продовольчого управ-
ління Одеської облспо-
живспілки, з 80-річним 
ювілеєм, який вона від-
святкувала 5 березня.

Шановна Ельвіро 
Борисівно!
Вся Ваша трудова діяль-
ність нерозривно 
пов’язана зі споживчою 
кооперацією, у якій Ви 
пропрацювали понад 35 
років. За час своєї праці 
Ви зробили чималий 
внесок у розвиток торго-
вельної галузі системи. 
Знання кооперативної 

справи, вимогливість до 
себе та співробітників, 
наполегливість, небай-
дужість до кожної люди-
ни забезпечили Вам ав-
торитет та повагу серед 
колег. Висловлюємо Вам 
велику подяку та шану 
за невтомну плідну пра-
цю! Зичимо Вам міцного 
здоров’я, миру, затишку, 
доброго настрою, опти-
мізму, радості та добра 
у щоденних справах, до-
вгих щасливих років 
життя, поваги та шани 
від рідних та близьких 
Вам людей!

З повагою
правління Спілки спо-
живчих товариств 
Одеської області та 
обком профспілки 
працівників споживчої 
кооперації

ПРОВЕЛИ 

КОНФЕРЕНЦІЮ, 

ПРИВІТАЛИ ЖІНОК 

В організації ветеранів споживчої коо-
перації Волинської облспоживспілки на-
лічується 145 членів, 105 із них – жінки. 

Напередодні Міжнародного жіночого 
дня 8 Березня президія Ради організації 
ветеранів провела звітно-виборну конфе-
ренцію зборів ветеранів. На заході йшло-
ся про підсумки роботи організації за 2016 
рік та виконання статутних вимог соці-
ального захисту ветеранів, надання мате-
ріальної допомоги важкохворим і мало-
забезпеченим.

В обговоренні даних питань брали 
участь і виступили колишні заступники 
голови правління облспоживспілки A.A. 
Лініченко і В.О. Новохіжин, голови обко-
мів профспілки В.М. Ткаченко та М.Ю. 
Волощук, начальник відділу кадрів Г.Г. 
Андрущенко, голови первинних осеред-
ків – Т.М. Шитлюк та С.А. Гнатюк. Вони 
високо оцінили роботу президії Ради, ви-
словили свої пропозиції і побажання 
щодо її вдосконалення та щиро подякува-
ли правлінню облспоживспілки, особисто 
його голові Марті Кандибі та першому за-
ступнику голови правління Володимиру 
Горгуту за увагу, турботу і небайдуже 
ставлення до ветеранів війни і праці. Го-
лова правління облспоживспілки М.І. 
Кандиба, яка брала участь у конференції 
і виступила, тепло й щиро привітала 
жінок-ветеранів зі святом весни, побажа-
ла усім міцного здоров’я, людського до-
бра та подякувала президії Ради її голові 
за їх добросовісне виконання обов’язків з 
обслуговування та захисту ветеранів.

На зборах конференції було обрано 
Раду організації ветеранів, голову Ради, 
заступника та Ревізійну комісію.

Всім жінкам-ветеранам з нагоди свята 
правління облспоживспілки надало гро-
шову допомогу, а для настрою влаштува-
ло святковий концерт аматорів Луцького 
будинку культури.

Петро ВЕДРИНСЬКИЙ, 

голова Ради ветеранів Волинської 

облспоживспілки

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Порівняльний підсумок прибутків і видатків при завершенні 

розрахунків, а також відомість, в якій зафіксовано цей підсумок. 6. Приватизаційний 

цінний папір. 8. Те, що взяте в позику. 11. Грошове стягнення за невиконання або про-

строчення взятих за домовленістю чи встановлених законом зобов’язань. 12. Праців-

ник, який здійснює контроль за дотриманням порядку проведення фінансово-

господарських операцій. 17. Дія, результат якої споживається в процесі її надання. 18. 

Встановлюваний державою обов’язковий збір з населення, підприємств, організацій. 

19. Борговий документ встановленого законом зразка про обов’язкову сплату боржни-

ком певної суми грошей у вказаний строк. 20. Взаємне зобов’язання, письмова або усна 

угода. 23. Перевірка правильності і законності діяльності підприємства. 25. Продаж го-

тової продукції або сировини. 26. Об’єднання груп людей, організацій, держав для 

яких-небудь спільних дій. 29. Засіб, можливість, якими можна скористатися в разі необ-

хідності. 30. Надання коштів у борг.

ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Основний склад працівників. 2. Кваліфікація, спеціальність. 3. 

Одна із форм монополій. 4. Ліва сторона бухгалтерського рахунку, на якій відобража-

ють господарські операції. 7. Виріб із дощок, фанери, картону тощо (переважно чоти-

рикутний), який використовують для зберігання або транспортування чого-небудь. 9. 

Фахівець, який здійснює грошовий і матеріальний облік. 10. Виключне право (виробни-

цтва, торгівлі, промислу тощо), що належить одній особі, групі осіб чи державі. 13. По-

рядковий… 14. Вільна від заростей, відносно глибока спокійна ділянка якої-небудь во-

дойми. 15. Встановлене найвищим органом державної влади загальнообов’язкове пра-

вило, яке має найвищу юридичну силу. 16. Документ про страхування. 21. Вартість то-

вару. 22. Невеликий ресторан, закусочна. 24. Можливість швидкого продажу певного 

товару. 27. Державний орган, який розглядає цивільні, кримінальні та деякі адміністра-

тивні справи. 28. Основна виробнича одиниця, відділ промислового підприємства.

Склав Василь ВЕРБЕЦЬКИЙ

      
 

  1  2      3  4   

 5       6       

       7        

8     9    10  11    

    12           

 13  14        15  16  

17        18       

               

19        20       

       21        

  22  23        24   

25           26    

    27      28     

 29       30       

               

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Баланс. 6. Ваучер. 8. Борг. 11. Пеня. 12. Аудитор. 17. Послуга. 18. По-
даток. 19. Вексель. 20. Договір. 23. Ревізія. 25. Збут. 26. Союз. 29. Ресурс. 30. Кредит. 
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Кадри. 2. Фах. 3. Пул. 4. Дебет. 7. Ящик. 9. Бухгалтер. 10. Монополія. 
13. Номер. 14. Плесо. 15. Закон. 16. Поліс. 21. Ціна. 22. Буфет. 24. Попит. 27. Суд. 28. Цех.


