СУЧАСНИЙ КООПМАРКЕТ
У СЕЛІ ГОЛИКОВЕ

ПОЗА ЧАСОМ
І ПРОСТОРОМ

Про одну з найкращих коопорганізацій
Житомирщини – Олевську райспоживспілку –
розповідає її керівник Ольга Іванівна Сорока,
стаж роботи у системі якої становить 40 років

Кооперативна спільнота Кіровоградщини продовжує славну традицію відкриття «зелених» маркетів. Цього разу пощастило мешканцям с.Голикове
та сусідніх сіл – після модернізації відчинила
двері «Крамниця» формату СООР-стандарт

У рубриці «Гість редакції» – нова постать.
Знайомтеся: Олег Іванович Якубовський, хранитель Київського Музею родини Якубовських,
колекціонер, реставратор і підприємець
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ВIСТI ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПIЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
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ТЕМА НОМЕРА
Нещодавно до складу
Споживспілки Хмельниччини, після 14 років «вільного плавання», повернулося Старокостянтинівське
районне споживче товариство. Рішення задовольнити звернення пайовиків
райспоживтовариства було
прийняте на цьогорічних
підсумкових зборах Ради
Споживспілки області.
Подія ця знакова і показова не тільки для кооператорів Хмельниччини, а
й для всієї кооперативної
спільноти країни.
Головою правління райспоживтовариства обрано
Василя Пецуха.
Î СТОР. 3
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ОФІЦІЙНО

ВІТАЄМО!

СЕМІНАР

НАВЧАННЯ
ПРОФСПІЛКОВИХ
ЛІДЕРІВ
ЧЕРНІГІВЩИНА Продовжуючи напрям на всебічне навчання кооператорів, обраний правлінням
Спілки споживчих товариств «Споживча кооперація Чернігівської області», 29 березня у Навчально-методичному центрі
профспілок відбувся семінар голів профспілкових
комітетів райспоживспілок, райспоживтовариств
та підприємств.
У рамках заходу відбулося засідання президії
обкому профспілки, де
було підбито підсумки виконання положень обласної угоди господарськими
і профспілковими органами підприємств і організацій за 2016 рік та розглянуто питання про підсумки діяльності профспілкових комітетів за вказаний
період.
Перед учасниками семінару виступила Тамара
Назіна, завідувач відділом
соціально-економічного
захисту Федерації профспілок області, яка дала
практичні рекомендації з
колдоговірного регулювання соціально-трудових
відносин на підприємстві
та законодавчих змін в
оплаті праці.
Юрист Навчально-методичного центру профспілок Володимир Ковальчук зупинився на фінансових та юридичних
питаннях роботи профспілкової організації.
Упродовж
семінару
учасники мали нагоду обмінятись думками та обговорити актуальні питання
стосовно профспілкового
руху.

За сайтом
облспоживспілки

ЛАРИСУ
АНАТОЛІЇВНУ
АВРАМЧУК,
диспетчера навчальної
частини Хмельницького
кооперативного коледжу
Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, з
50-річним ювілеєм, який
вона відзначила 5 квітня.
Гарного весняного дня,
коли сонце вже високо
піднімається над горизонтом, а земля готуєть-

ся до цвітіння, зустрічає
свій ювілейний день народження чарівна, із доброю душею жінка, орга-

нізована та надзвичайно
відповідальна людина,
яка виявила справжню
відданість своєму професійному покликанню,
пропрацювавши майже
28 років у нашому навчальному закладі.
Лариса Анатоліївна –
знавець своєї справи,
тому щира подяка їй за
багаторічну працю, за
відповідальне ставлення
до роботи і небайдужість до результатів.
Ювілярка у різних життєвих ситуаціях демонструє розуміння, невичерпну витримку, толе-

рантність, пунктуальність, вимогливість до
себе та колег.
Шановна Ларисо Анатоліївно, адміністрація коледжу та інституту, а також усі педагогічні, науково-педагогічні працівники висловлюють Вам
найщиріші привітання.
Нехай не тільки у день
Вашого ювілею, а й завжди звучать найприємніші та найщиріші слова
на Вашу адресу, доля дарує тільки щасливі миті
життя та втілює усе задумане Вами. Нехай завжди будуть у Вашій осе-

лі любов та злагода, а у
родині із покоління в покоління передається праця і щедрий достаток,
довіра й подяка, добрі
звичаї і рідна мова!
Від весни Вам – здоров’я
і молодості душі, від літа
– доброти та далекоглядності в задумах, від осені
– щедрості та вагомих
здобутків, від зими –
сили і твердого духу.
З повагою
колектив Хмельницького
кооперативного
торговельноекономічного інституту

ЗНАЙ НАШИХ!

ВИСОКЕ ЗВАННЯ ДЛЯ ГАЛИНИ САВРІЙ
Вже стало доброю традицією урочисто вшановувати ювілярів, ветеранів споживчої кооперації. Ось і цього сонячного дня, у працівників Городоцького районного споживчого товариства обличчя світилися радісними усмішками – вони проводжали свого голову
правління до обласного центру.
ХМЕЛЬНИЧЧИНА

В

ітання з нагоди сумлінної праці –
завжди приємні. В обласну державну адміністрацію запросили кращих трудівників Хмельниччини
для вручення найвищих нагород. Серед
них і Галина Станіславівна Саврій – голова
правління Городоцького районного споживчого товариства Хмельницької області.
За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, зразкове виконання службового

обов’язку та багаторічну сумлінну працю,
йдеться в Указі Президента, Галині Саврій
присвоєне Почесне звання «Заслужений
працівник сфери послуг України».
Вручаючи нагороду Галині Станіславівні, голова обласної державної адміністрації Олександр Корнійчук зазначив: «Цей
день – чудова нагода, аби скласти велику
подяку за ваші добро, ніжність, чарівність,
мудрість. Плідною 55-річною працею в споживчій кооперації, примножуєте свої успіхи і досягнення Подільського краю».

Голова правління Спілки споживчих
товариств Хмельницької області Віктор
Філіпчук, перший заступник голови правління Споживспілки Лілія Бернадська, голова обкому галузевої профспілки Петро
Борщинський, сердечно привітали голову
правління Городоцького райспоживтовариства Галину Саврій із високою Президентською нагородою.
Те, що кооператори серед кращих працівників області, свідчить про авторитет
системи, визнання владними структурами
її внеску в соціально-економічний розвиток Хмельниччини.
– Ми працюємо стабільно, постійно нарощуємо обсяги господарської діяльності, – зазначила Галина Саврій. – У цих здобутках – сумлінна праця, високий професіоналізм моїх підлеглих. Відзначення
наших заслуг – то аванс і на майбутнє.
Колектив Городоцького райспоживтовариства докладатиме всіх зусиль на повнішу реалізацію соціально-економічних інтересів усіх працівників системи та пайовиків.

За сайтом облспоживспілки

ДОБРА СПРАВА

«ЯНГОЛИ ДОБРА» ПРИЛЕТІЛИ ДО «ПОРАДНИЦІ»
У Києві, у колонній залі Київської міської державної адміністрації відбулася церемонія нагородження переможців 10 ювілейного Національного конкурсу
«Благодійна Україна – 2016». До
числа переможців увійшла газета «Порадниця», яка посіла перше місце в номінації «Благодійність у медіа». Фігурку «Янгола
добра» та відповідний Диплом
головному редактору газети, заслуженому журналісту України
Тетяні Власюк вручив голова
правління ГО «Громадське радіо»
Андрій Куликов.
За головну відзнаку – «Янгола
добра», якого ще називають
українським благодійним «Оска-

ром», цьогоріч змагалися рекордні 744 учасники з України,
Китаю, Німеччини, Польщі та
США, а переможців визначали у
22 колективних, спеціальних та
індивідуальних номінаціях. До
речі, голова Наглядової ради
конкурсу, телеведуча, співачка,
заслужена артистка України,
мисткиня, волонтер, громадський діяч Анжеліка Рудницька,
відкриваючи захід, зауважила,
що янгол не випадково став найвищою українською відзнакою у
сфері доброчинності. Він є у всіх
релігіях і вважається символом
добра. Саме тому тих, хто безкорисливо підтримує людей у
скрутні миті життя, можна сміли-

во називати справжніми янголами.
Серед нагороджених були
прості громадяни, діячі культури,
громадські, волонтерські, благодійні організації та
об’єднання, представники бізнесу, дитячі, молодіжні колективи, навчальні заклади і засоби масової інформації.
Вістяни вітають колег із
Загалом лауреатами конперемогою у такій благокурсу стали 49 благодійників, а
родній справі. Ця перемога,
22 бурштинові «Янголи добра» переконані, ще один крок до порозлетілися Україною, щоб уже будови в Україні суспільства довкотре засвідчити становлення бра, миру, взаємодопомоги.
громадянського суспільства ноВласна інформація
вої формації, в якому допомагаФото Євгена ДОБРИНІНА
ти ближньому – норма.
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«А хіба гавані існують не для того, щоб знову й знову заходити в них після довгого плавання?»
Ерiх Марiя Ремарк, нiмецький письменник

IСТОРIЯ ПОВЕРНЕННЯ
Старокостянтинівська райспоживспілка (нині – районне споживче товариство) належить до тієї категорії
кооперативних структур, яку в середині 90-х не зігнула фінансова криза.
ЗОРЯНИЙ ЧАС
На той час райспоживспілку очолював
Петро Плавуцький, заступником голови
правління був Василь Пецух. Кооператори
вперто і виважено будували свою господарську діяльність на перспективу, дбали
про фінансову підтримку кожного
суб’єкта, працювали на попередження проблем. Тут будувалися магазини, інші
об’єкти матеріально-технічної бази. У 97
селах працювало 492 магазини, більше десятка кафе, в центрі міста – ресторан. Про
все це господарство дбали 1500 працівників, будівельна бригада із 120 чоловік, де
був керівник з будівництва, прораби, завскладом, сантехніки, електрогазозварники. Із техніки – свій автокран, машини. За
обсягами кооператори в ті часи будували
більше, ніж колгоспбуд. Звели новий ковбасний цех, реконструювали сітроцех, заготівельну контору. В колективі ринку,
очолюваному Станіславом Братущиком,
теж кипіло життя. На думку тодішніх працівників Старокостянтинівської райспоживспілки, це були чудові роки!
Естафету успіху від Петра Яковича Плавуцького, коли той вийшов на пенсію, перейняв досвідчений кооператор Олексій
Михайлович Пшеничний. За півтора року
його керівництва розробили нову перспективну модель Статуту. За станом здоров’я
Олексій Михайлович більше обіймати посаду голови правління райспоживспілки
не зміг. Тож тодішнє правління облспоживспілки запропонувало на посаду Юрія
Миколайовича Шевчука – приватного підприємця, директора магазину «Господарчі
товари». Збори уповноважених райспоживспілки підтримали кандидатуру. Кооперативний досвід у Юрія Шевчука був – він
працював директором Війтівецької бази,
а потім на Старокостянтинівській лісоторговій базі облспоживспілки. Щоправда, з
цієї посади був звільнений за фінансові порушення.

ХРОНОЛОГІЯ ЗАНЕПАДУ
Період, коли Старокостянтинівська райспоживспілка із кращої за усіма показниками в області почала перетворюватися
на найвідсталішу і найбільш занедбану,
затягнувся на довгих 14 років. Новий голова правління почав зі змін до Статуту:
шляхом обману, підмови було зроблено
все, аби райспоживспілка вийшла із системи споживчої кооперації області, щоб
змінилася форма власності. За цей час
жодної копійки не вкладалося у розвиток
системи.
У результаті із центру міста зникли всі
15 торговельних підприємств, більше десятка кращих магазинів були продані, система
зіткнулась із спробою захоплення її майна.
Споживча кооперація району поступово і
цілеспрямовано знищувалася.
У 2012 р. на плачевний стан справ у споживчій кооперації району звернула увагу
місцева влада. Ну, а 1400 пайовиків, із яких
27 уповноважених, також були незадоволені тією лінією роботи, яку втілював Юрій
Шевчук. Справи у райспоживспілці підійшли до критичної межі руйнування.
У грудні 2015 р. ініціативна група уповноважених з 15 пайовиків, згідно зі Статутом районного споживчого товариства,
звернулися з письмовою вимогою прозві-

сною раціоналізацією мережі. Через півроку після початку кооперативної кар’єри
йому довірили посаду заступника, а згодом
– директора універмагу. Незабаром Василя
Пецуха на зборах ради райспоживспілки
обирають заступником голови правління
Старокостянтинівської райспоживспілки,
яку очолював Петро Плавуцький. Василь
Ярославович опікувався сферою торгівлі. І
це був зоряний час для кооперації району.
– Коли біля керма кооперації району став
Юрій Шевчук, на знак протесту проти того,
що там почало відбуватися, звільнився, –
згадує Василь Ярославович.
За ним звільнилися й інші керівники: головний бухгалтер, директори заготконтори
та харчокомбінату. Але ситуацію в споживчій кооперації відслідковував, бачив конфлікт, який назрівав.

ва, бухгалтер райкоопринкторгу Валентина
Петрівна Олійник, головний бухгалтер Старокостянтинівського районного споживчого товариства Євгенія Петрівна Водяна.
Нині у майбутнє тут дивляться з оптимізмом. Бо до цього вже є передумови.
– Підсумки роботи господарської діяльності за 2016 рік засвідчили, що всі підприємства виконали поставлені завдання. Далі
треба визначатись із матеріально-технічною
базою, привести її до конкурентоспроможного стану, де треба – зробити ремонти,
впровадити стандарти фірмового стилю, під
якими працює споживча кооперація України. Розробили нову Програму, за якою й працюємо, і я впевнений, що у 2017 році змінимо
на краще ставлення до нашої споживчої
кооперації у районного керівництва. Попереду велика робота, – говорить Василь Пецух.

ВАЖКА СПАДЩИНА

Дорогою на роботу голова правління
Старокостянтинівського райспоживтовариства
Василь Пецух обов’язково пройде біля
пам’ятника великого пророка Тараса Шевченка

тувати про свою роботу голові правління
райспоживтовариства. Через кілька місяців, 2 лютого 2016 року, на позачергових
зборах уповноважених пайовиків було поставлене питання звіту голови правління
про стан справ у системі. Юрій Шевчук
був присутній на зборах, але не звітував і
демонстративно залишив зібрання. Збори
виключили Шевчука із уповноважених
пайовиків. Натомість на тримісячний термін обрали тимчасово виконуючим
обов’язки голови правління Старокостянтинівського районного споживчого товариства Василя Ярославовича Пецуха. Через три місяці – вже повноправним головою правління.

ОЧОЛИВШИ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКЕ РАЙСПОЖИВТОВАРИСТВО,
ВАСИЛЬ ПЕЦУХ ПОЧАВ ІЗ ПІДНЯТТЯ ЗАРПЛАТ. МІНІМАЛЬНА
ЗАРОБІТНА ПЛАТА, НЕ ВРАХОВУЮЧИ ТУ, ЯКА ЗАЛЕЖИТЬ ВІД
ВИТОРГУ, СЯГНУЛА 4600 ГРН.
Василь Ярославович Пецух – професійний кооператор, випускник товарознавчого
факультету нинішнього Львівського
торговельно-економічного університету.
Розпочинав трудову діяльність на теренах
Старокостянтинівської райспоживспілки
Хмельниччини товарознавцем, удосконалював роботу магазинів, займався комплек-

Що ж Василь Пецух отримав у спадок
від свого попередника?
– На особистих рахунках організації було
нуль гривень, в оренді – 70 магазинів, лише
26 – у власній діяльності, – говорить Василь
Ярославович. – Не було жодного підприємства або ресторанного господарства сучасного рівня. Навіть приміщення першого поверху офісної будівлі райспоживтовариства, які Шевчук теж віддав в оренду, були
доведені підприємцями до жалюгідного
стану. Спілка практично втратила досвідчені кадри – із 1500 працівників споживчої
кооперації на весь район залишилися 56, із
них 18 працювали у правлінні райспоживтовариства, а 14 – в коопзаготпромі. Тільки
за 2014–2015 рр. у результаті попереднього
бездарного керівництва системі було нанесено збитків на суму 600 тис. грн.
За час керування споживчою кооперацією району Юрієм Шевчуком була порушена співпраця між споживчою кооперацією
і місцевою владою.
– Сьогодні повертаємо добрі стосунки із
районним керівництвом. Адже левову
частку надходжень до районного бюджету
дає саме наша система, – говорить Василь
Пецух.

ДОБРИЙ ПОЧАТОК –
ПОЛОВИНА СПРАВИ
Очоливши Старокостянтинівське райспоживтовариство, Василь Пецух почав із
підняття зарплат. Мінімальна заробітна
плата, не враховуючи ту, яка залежить від
виторгу, сягнула 4600 грн. Люди почали
отримувати більше – повернулася віра і
оптимізм, зросло бажання працювати. Не
звільнили жодного працівника, зберегли усі
56 штатних одиниць. За 2016 рік тут отримали чистого прибутку 480 тис. грн. Ще 200 тис.
грн. поклали на річний депозит – це резервний фонд на непередбачені та інші екстремальні випадки, 50 тис. грн. лежать в банку
на різні спілчанські поточні витрати.
– У 2017 році плануємо збільшити резервний банківський депозит до півмільйона
гривень, – говорить Василь Ярославович.
Спасіння системи відбулося завдяки тим
людям, які відчайдушно за неї боролися всупереч обставинам: юрист Ірина Миколаївна
Баліцька, директор кооперативного підприємства райкоопринкторг Станіслав Іванович Братущик, головний бухгалтер цього
підприємства Олена Григорівна Мельнико-

СЕРЕД ПЕРШОЧЕРГОВИХ
ЗАВДАНЬ У КООПЕРАТОРІВ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОГО РАЙОНУ – ВРЕГУЛЮВАННЯ СТОСУНКІВ
ІЗ МІСЦЕВОЮ ВЛАДОЮ, ПОШУК
ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ, ЯКІ
СТОСУЮТЬСЯ ЗМІН ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
– Для нас є серйозним викликом податкові стягнення, зокрема на нерухоме майно. Для зболеної системи кооперації навіть
1%, при необхідності виплачувати заробітну плату не менше 3200 грн., – це крах. Можуть закритися усі магазини. Площа деяких із них – 150–200 кв. м і віддавати щомісяця сільській раді понад 800 грн. немає з
чого, – наводить сумну арифметику Василь
Ярославович. – До того ж купівельна спроможність на селі низька. Найбільшим податком на нерухомість місцева влада обклала кооперативні об’єкти у с. Жабче Радковецької сільської ради – 1,5% (46 грн. за
1 кв. м, щомісяця набігає 886 грн.), Григорівській сільській раді сплачуємо 1% – це
32 грн. з 1 кв. м. Інші сільські ради, враховуючи соціальну складову нашої діяльності
на селі, ухвалили рішення стягувати від 0,1
до 0,5% за 1 кв. м. Приємно і легко співпрацювати із сільськими радами сіл ВолицяКерекешина, Пеньки, Губча, Пашківці, Сковородки, де підтримують споживчу кооперацію, докладають усіх зусиль, щоб їхніх
селян обслуговували саме кооператори. Там
відсоток податку на нерухомість – 0,01%.
Та які б труднощі не стояли перед місцевими кооператорами, вони всі будуть
подолані. Бо на сьогодні вирішена головна
проблема:
– Після 14 років поневірянь Старокостянтинівські кооператори повернулися до
великої кооперативної родини Хмельниччини з новими планами і баченням перспектив. Віримо, що доля в руках Феміди
буде до них прихильною, адже у правді
сила і вона на їхньому боці, – так підсумовує цю історію голова правління Споживспілки Хмельниччини Віктор Філіпчук.
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Ольга Сорока: «НАЙВИЩА НАГОРОДА –
ВДЯЧНІСТЬ НАШИХ СПОЖИВАЧІВ»
ЖИТОМИРЩИНА
Олевська
райспоживспілка – одна з найбільших і одна з кращих кооперативних організацій Споживспілки. До її складу входять:
комбінат громадського харчування, кооперативний ринок та
чотири споживчі товариства –
міське, Кишинське, Лопатицьке
і Білокоровицьке з його хлібопекарнею. Усі структурні підрозділи спрямовують свої зусилля на
подальший розвиток економічного потенціалу системи. Саме
це впродовж багатьох років дає
можливість кооператорам району залишатися на лідируючих
позиціях за результатами господарсько-фінансової діяльності.
Також успішна діяльність великого колективу залежить від
того, хто стоїть біля керма, приймає рішення, реально оцінює
можливості, ретельно розраховує кожен наступний крок. А ще
– вміє вислухати, прислухатись
і почути, вміє переконати, вміє
похвалити, а коли потрібно, то з
усією серйозністю і суворістю
запитати із підлеглих. Усіма
цими професійними, посадовими і життєвими премудростями
наділена Ольга Іванівна Сорока,
яка у споживчій кооперації вже
40 років, майже половина з цих
років – очолює правління Олевської райспоживспілки. З нею –
розмова нашого кореспондента.
– Ольго Іванівно, головні
збори року підвели підсумки
досягнутому. У звіті переважали червоні рядки?
– Їх могло бути значно більше, якби не всі ті події, які відбувалися у політичному, фінансовому та соціальному житті
країни. Адже вони залишають
свій відбиток і на нашій роботі,
а значить і на її результатах. Та
нам вдалося подолати вплив негативних чинників, тому звітувати було про що. Завдяки збереженню основних галузей діяльності, матеріально-технічної бази і нашого золотого фонду – кадрів, за минулий рік ми
досягли зростання загального
товарообороту майже на чверть,
продавши товарів населенню на
13 млн. 332 тис. грн. Товарооборот роздрібної мережі склав 11
млн. 151 тис. грн., що на 16,6%
більше відповідного періоду
минулого року. Середньомісячний товарообіг на одне торговельне підприємство у Білокоровицькому споживчому товаристві сягнув понад 100 тис. грн.
Та час спонукає нас думати не
лише про сьогоднішнє зростання обсягів товарообігу, виробництва, а й прораховувати кожну
господарську операцію, дбати
насамперед про її ефективність,
спрямовану на перспективу.

22% більше попереднього року.
Різноманітних послуг населенню надано на 1 млн. 237 тис. грн.,
що на 18% більше. Ринок модернізується, технічно розвивається, поліпшується його санітарно-технічний стан, покращуються умови праці торгуючих.
– Ольго Іванівно, які стосунки у кооператорів склалися із місцевою владою?
– Враховуючи внесок, який робить система райспоживспілки у
наповнення бюджету, а тільки за
минулий рік ми сплатили майже
2 млн. грн. податків і зборів до
бюджетів і фондів різних рівнів,
кооператори заслуговують на те,
Ольга Іванівна Сорока аби вважатися рівноправними
– Навіть за межами області
знають про ваше ресторанне
господарство.
– Ви маєте на увазі минулорічну перемогу нашого кондитера Тетяни Михайлової на Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності у місті Черкаси? Саме завдяки таким працівникам як Тетяна Петрівна, а
у нас їх переважна більшість,
роздрібний товарооборот ресторанного господарства за минулий рік склав 2 млн. 181 тис. грн.
у діючих цінах, а це на 80% більше, ніж у 2015 році. У тому числі
власної продукції продано на
1 млн. 543 тис. грн., або 80% від
загального товарообігу галузі.
Наш комбінат громадського
харчування, очолюваний Тамарою Адамівною Стрюковатою,
організовує і проводить харчування 1146 дітей у десяти шкільних їдальнях за кошти батьків.
А також бере участь у харчуванні дітей по субпідряду у третій
зоні радіоактивного забруднення, коли відбуваються тендерні
закупівлі з надання послуг по
харчуванню. Від керівництва
комбінату при цьому вимагається не лише якісне харчування дітей, а й рентабельна робота, яка
сприяла б розвитку матеріально-технічної бази підприємства.
Сьогодні свої споживчі симпатії
люди віддають продукції малих
виробництв, виготовленої з натуральної сировини та за колишніми, близькими до радянських часів, стандартами якості.
Отож, намагаємося завжди і у
всьому знаходити золоту середину, щоб задовольнити усі смаки
і забаганки споживача.
– Напевне, такими ж принципами у роботі керується і
хлібопекарня?
– Безперечно, адже вона виробляє продукцію №1, бо ж хліб
– усьому голова. У минулому
році нашою хлібопекарнею було
вироблено хлібобулочних виробів майже на 3 млн. грн. На при-

Чергову відзнаку праці вручає перший заступник голови правління
Споживспілки Василь Володимирович Баранівський

лавки магазинів вона надходить
ще гарячою і користується великим попитом у покупців. Ми розуміємо, що конкурентоспроможності і наших виробництв,
продукції має сприяти регулярне удосконалення виробничих
потужностей і технологій, заміна зношеного та застарілого обладнання. Над цим і працюємо.
– Серед добрих справ минулого року яскраву сторінку
залишила і робота кооперативного ринку.
– І не лише минулого року.
Приємно зазначити, що наш ринок, очолюваний Оленою Романівною Розе, впродовж 4 останніх років займає призові місця в
огляді-конкурсі серед ринків
споживчої кооперації України у
номінації ринків райцентрів,
селищ і сіл із кількістю працюючих менше п’ятнадцяти чоловік. Минулого року нам дісталася друга позиція. Щоправда, це
за результатами роботи 2015
року. Певна, що і минулорічні
показники увінчаються успіхом. Адже впродовж 2016-го ринок працював високоефективно
і продуктивно. Його доходи
склали 2 млн. 530 тис. грн., що на

партнерами місцевої влади.
Саме так у нас складаються стосунки. Від влади маємо сприяння у вирішенні багатьох питань.
Приміром, через депутата міської ради, до речі нашого кооператора Ганни Юзиківни Кручко,
нам вдалося переконати усіх депутатів у потребі зменшення ставок оподаткування об’єктів нерухомості, оскільки розмір оплати
даного податку залежить від розміру мінімальної зарплати, а з її
підвищенням до 3200 грн. катастрофічно збільшилася оплата
за нерухомість. Згідно з рішенням сесії Олевської об’єднаної
громади 17 лютого 2017 року встановлено ставки оподаткування
для об’єктів нерухомості у сільській місцевості – 0,15%, по місту
– 0,35%, у той час, коли у Білокоровичах і Радовелі ці показники
відповідно – 0,5 і 0,75. Кооператори були і лишаються помічниками місцевої влади у проведенні
нею різних урочистих та святково-розважальних заходів,
пам’ятних і знаменних дат сіл і
міста, а нашими короваями зустрічають і проводжають вельми
знаних і поважних гостей Олевщини.

– Ольго Іванівно, ви кооператор із величезним досвідом. А чи вдається вам щось
запозичувати для себе від інших колег? Наскільки це для
вас важливо?
– Мені свого часу пощастило
у складі делегації ознайомитися з роботою і перейняти досвід
зарубіжних колег у місті Манчестері, у Великобританії, де
зародився, і звідкіля й поширився кооперативний рух.
Скільки років пройшло, а те,
що там побачили і почули й
досі аналізую, приміряю до наших реалій. Коли семінари-наради проходять чи то на Всеукраїнському рівні, чи на обласному – для цих зібрань обирають кооперативні організації кращі з кращих. Тому завжди є чому повчитися.
Минулого року, за розпорядженням правління Споживспілки, семінар-нарада з питань
торгівлі проходила на базі нашого, Білокоровицького споживчого товариства. Ми поділилися досвідом щиро, від душі.
Сподіваюся, він став у пригоді
колегам.
– Ольго Іванівно, знаю, що
у вашому арсеналі чимало
відзнак за багаторічну сумлінну працю і активну життєву позицію – це Почесні грамоти і від міської влади, і від
Споживспілки області, і найвища Укркоопспілки – «Знак
Пошани».
– Будь-яка відзнака дається
за успіхи у праці, за певні здобутки. Я вважаю, що всі мої нагороди – це заслуги усіх кооператорів району і кожному з них
я безмірно вдячна за розуміння,
підтримку, допомогу. Для мене
найвищою нагородою є вдячність наших людей, покупців і
споживачів нашої продукції.
Коли іду, бува, вулицями міста
чи навколишніх сіл і при зустрічі людина шанобливо вітається
– для мене це найвища відзнака
моєї праці, найбільша вдячність
і найкращий стимул.
– Ольго Іванівно, що у планах?
– У планах хочу, щоб був мир
і благополуччя у країні, у кожній домівці, і в кожній родині.
Ми ж і надалі використовуватимемо наявний потенціал – кваліфіковані кадри, матеріальнотехнічну базу, фінансові ресурси, накопичений десятиріччями
професійний досвід і життєву
мудрість. Не потрібно винаходити велосипеда. Потрібно просто
працювати з урахуванням тих
змін у сучасному світі, які активно тривають.

Розмову вела Зоя ЦВЄТАЄВА
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«Хто сам у собі носить сонце і життя, не шукатиме світла десь на стороні».
Ромен РОЛЛАН, французький письменник

ЯК НЕ ВТРАТИТИ АМБІЦІЇ
Для успішної реалізації спілчанської економічної політики важливо мати досвідчені кадри, які здатні розвивати
кооперативний бізнес, вміти адаптувати його господарські механізми в сучасну ринкову економіку, розумітися на законах,
вміти відстоювати власну правоту.
БУКОВИНА

КАДРИ,
ЯКІ ВИРІШУЮТЬ ВСЕ
У споживчій кооперації Буковини до когорти таких фахівців зараховують заступника голови правління Кіцманської
райспоживспілки Юрія Курилюка. Правник за фахом, здобутим у Львівській комерційній
академії, він вже 20 років плідно працює у системі. Займав посаду юрисконсульта райспоживспілки, обирався головою
правління сільського споживчого товариства, нині – заступник голови правління райспоживспілки.
– Кожна посада була школою,
яка вчила мене розуміти і шукати шляхи економічного розвитку кооперації, втілювати їх у
життя, – говорить пан Юрій. –
Мої побажання кожному, хто
сьогодні називає себе кооператором, особливо керівникам, фахівцям низових ланок: не бути
мрійниками, бути реалістами,
глибше оволодівати базою фундаментальних знань про кооперацію, щоб мати необхідний рівень компетенції із кооперативного законодавства, діючих нормативних актів тощо.
На переконання першого заступника голови правління
Чернівецької обласної спілки
споживчих товариств Тетяни
Крамарюк, конкурентоспроможність кооперативних структур Кіцманського району на
місцевому споживчому ринку
стали можливими завдяки високому професійному рівню
його керівників, спеціалістів, в

ПЕРЕВАЖНА ЧАСТИНА
КООПЕРАТИВНИХ ЗАКЛАДІВ, ВВЕДЕНИХ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ У 60-80 РОКАХ
МИНУЛОГО СТОЛІТТЯ,
БУДУВАЛИСЯ КОЛГОСПАМИ З НАСТУПНИМ ВИКУПОМ СПОЖИВЧОЮ КООПЕРАЦІЄЮ, АЛЕ ДОКУМЕНТИ
ПРО ВИДІЛЕННЯ ДІЛЯНОК
НЕ ЗБЕРЕГЛИСЯ
першу чергу голови правління
райспоживспілки Олександра
Скорейка та його заступника
Юрія Курилюка, які зуміли
спрямувати кооперативну економіку району у русло динамічного розвитку.
На сьогодні у кооперативній
власності перебуває майже 80
об’єктів, з яких половина знахо-

За обговоренням кооперативних справ у голови правління Кіцманської райспоживспілки
Олександра Скорейка (у центрі) його заступник Юрій Курилюк (ліворуч) та головний бухгалтер Дмитро Галіцький

Юрій Курилюк спілкується з керівником
кооперативного маркету Галиною Задубрівською

диться у вимушеній тимчасовій
оперативній оренді, в інших – кооператори обслуговують сільське населення. З кожним роком
до числа діючих повертаються
все більше зданих в оренду сільських крамниць, закладів громадського харчування. А це неможливо було б робити без наявних фінансових, матеріальних
ресурсів. Практично кожний
об’єкт, кожний квадратний метр
торговельної площі приносять
доходи для кооперативної казни.
– Інакше й бути не може, – переконаний Юрій Курилюк. –
Правлінням райспоживспілки,
його підприємствами, споживчими товариствами прийнята
програма ефективного використання основних засобів, підвищення рівня фондовіддачі
тощо. Вона включає низку заходів: нарощення обсягів продажів товарів, надання послуг, а
також накопичення фінансових
ресурсів від оренди.
Саме предметна робота з
підвищення ефективності кооперативної економіки району
дозволила в минулому році напрацювати понад 650 тис. грн.
прибутків, отримати також необхідну суму валових доходів
від оренди, щоб наповнити інвестиційний портфель 1,3 млн.
грн. капіталовкладень. Насамперед ці кошти спрямували у
реконструкцію і модернізацію
кооперативних об’єктів, що
дало зростання за рік на 8%,
або на 800 тис. грн. суми за-

Юрій Курилюк, заступник голови правління
райспоживспілки

лишкової балансової вартості устрою через нібито невідповідосновних фондів.
ність розміру земельної ділянки, тому, як цей розмір записаний у рішенні сесії місцевої
ЗЕМЛЯ: КОМУ – ДАЛИ,
ради, окремі кооперативні
А КОМУ – НІ
об’єкти чомусь виведені за
Споживча кооперація в Кіц- межі генплану населених пункманському районі одна із пер- тів. До речі, переважна частина
ших в області розпочала викуп кооперативних закладів, введеземельних ділянок під спілчан- них в експлуатацію у 60-80 роськими об’єктами в сільській
місцевості, що говорить про далекоглядність, бажання оптимізувати рівень господарських
витрат, мати правову гарантію
завтрашнього дня системи для
прийдешніх поколінь.
Однак останнім часом процеси оформлення права землекористування під об’єктами нерухомості, що належать кооперації на правах власності, гальмують державні структури виконавчої влади, кажуть кіцманські кооператори.
Юрій Курилюк продемонстрував кілька папок з документами по переписці правлінь ках минулого століття, будуварайспоживспілки, споживчих лися колгоспами з наступним
товариств з відповідними дер- викупом споживчою коопераціжавними структурами з цього єю, але документи про виділенприводу, листами на адресу ня ділянок не збереглися.
прем’єра України, Міністерств
Зрозуміло, що райспоживі відомств, в яких просять спілка, споживчі товариства хороз’яснень і допомоги у вирі- чуть навести лад у власному
шенні штучно створеної норма- господарстві. Тому, згідно з
тивно-правової казуїстики, яка нормами діючого законодавпідриває економічні підвалини ства, звертаються до державнокооперативних організацій.
го реєстратора від ДержгеокаТак, державні служби від- дастру з проханням внести змімовляють у погодженні техніч- ни до державного земельного
ної документації із земле- кадастру (реєстрації земельної

ПРОЦЕСИ ОФОРМЛЕННЯ
ПРАВА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ПІД ОБ’ЄКТАМИ
НЕРУХОМОСТІ, ЩО
НАЛЕЖАТЬ КООПЕРАЦІЇ
НА ПРАВАХ ВЛАСНОСТІ,
ГАЛЬМУЮТЬ
ДЕРЖАВНІ СТРУКТУРИ
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

ділянки), на яку виготовлена
технічна документація із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки на місцевості. Бо відсутні рішення
місцевих рад, на підставі яких
виділялася земельна ділянка
під будівництво.
Ставчанське споживче товариство ще у 2010 році виготовило
проекти відведення земельних
ділянок під своїми об’єктами нерухомості, яким 50–60 років. На
їх підставі були укладені договори оренди із сільською радою.
Нинішній фінансовий стан споживчого товариства дозволяє викупити земельні ділянки. Про
що із відповідними листами керівництво звернулося до органів
місцевого самоврядування, у
чиїй власності перебуває земля.
Для здійснення купівлі необхідно отримати експертну оцінку
земельних ділянок, а для її проведення потрібний витяг з державного реєстру права власності
на землю, який має надати земельна служба. Та, як виявляється, отримати такий витяг неможливо, бо ділянки під кооперативними крамницями зафіксовані неправильно, отже, споживчому товариству необхідно
знову замовляти технічну документацію із землеустрою.
А це – 10 тис. грн. на витрати
з кооперативної казни.
То як бути в цьому випадку,
запитують кооператори. Адже,
не виключено, що із такими
проблемами зустрічаються
кооперативні організації і в інших регіонах?

ХТО ШУКАЄ – ТОЙ ЗНАЙДЕ
Коментуючи дану проблему,
пан Курилюк розповів, як на
своє звернення до Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Кіцманська
райспоживспілка отримала відписку, у якій чиновники визнають проблему. І повідомляють,
що з метою врегулювання ситуації із оформленням прав на
землекористування під існуючими об’єктами нерухомості
урядовці звернулися до Верховної Ради України з пропозицією
доповнити проект Закону України, який регулює внесення
змін до деяких законодавчих
актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності.
З того часу скоро мине рік…
Втім, опускати руки кооператори не збираються. Адже знають, що їх діяльність важлива
не для чиновників. А для людей. Задля них і старатимуться.

Михайло МАЗУР
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ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ПОКУПЦІВ
ЗАПОРІЖЖЯ Широкий вибiр
товарiв для дiтей пропонує магазин №35 споживчого товариства «Свiтанок» системи
Запорiзької райспоживспiлки,
розташований у селi
Августинiвка. Тут можна купити i

дитячий одяг, i взуття, i трикотажнi вироби, i головнi убори. У
спецiальному вiддiлi продаються iграшки, розвиваючi iгри i
навiть велосипеди. Завiдувачка
магазину Надiя Черкашина (на
знiмку) добре знає запити ма-

леньких покупцiв i робить усе,
щоб вони були задоволенi. У
товарооборотi магазину частка
дитячого асортименту неухильно збiльшується.
Ольга НАГIРНЯК

ФОТОРЕПОРТАЖ

СУЧАСНИЙ КООПМАРКЕТ У СЕЛI ГОЛИКОВЕ
У мешканців села Голикове, а також сусідніх сіл Гайове та Кримки розпочався новий сезон
вдалих покупок. Адже нещодавно у районі відкрили оновлений магазин продуктових та промислових товарів
формату COOP-стандарт «Крамниця».
КІРОВОГРАДЩИНА

В

ідкривали, як і годиться у таких
випадках, з музикою, розіграшами призів та акційними пропозиціями. Напередодні урочистого відкриття працівники
райспоживтовариства розповсюдили
флаєри-запрошення із відривним купоном для участі у розіграші подарунка –
електричного чайника. У лотереї міг взяти участь будь-хто. Єдина умова – прийти на свято.

но. Осучаснюючи заклад, потурбувалися
кооператори і про енергозбереження,
встановивши булер’ян. Адже опалювати
магазин дровами нині економічно вигідно – перевірено колегами з Компаніївського та Маловисківського районів, які
щедро ділилися професійними секретами приведення до конкурентоспроможного стану спілчанських закладів.
Після ремонту покупці в «Крамниці»
мають вільний доступ до товарів, лише
20% товару відпускається через прилавок. У широкому різноманітті товарів,
асортимент яких помітно зріс після модернізації закладу, відвідувачам допомагають зорієнтуватися фірмові покажчики-навігатори категорій продукції. Вибір якісних продуктів тут досить великий
– у продажі свіжі овочі та фрукти, м’ясні
й ковбасні вироби, цукерки та печиво, фасовані крупи та продукція власного виробництва від «Хлібокомбінату» Олександрівського райспоживтовариства.

БЕЗ ОСУЧАСНЕННЯ МАГАЗИНІВ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ТОРГОВЕЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ КООПЕРАТИВНА МЕРЕЖА НЕ МОЖЕ РОЗРАХОВУВАТИ НА ПРИХИЛЬНІСТЬ
СПОЖИВАЧІВ
На думку в.о. голови правління
Олександрівського райспоживтовариства Володимира Заніздри, без осучаснення магазинів та залучення інновацій у торговельну діяльність кооперативна мережа не може розраховувати
на прихильність споживачів. Це основа високорентабельної торгівлі. Тож
свої ідеї та задуми молодий керівник
разом із професійним колективом і втілили під час модернізації торговельного закладу в селі Голикове.

Загальний вигляд «Крамниці» відповідає брендовому стилю споживчої кооперації України, а одну зі стін торговельної зали прикрашає інформаційний стенд
«Історія розвитку споживчої кооперації
Кіровоградщини» з історичними фотографіями. Вийшло красиво та пізнаваль-

У ШИРОКОМУ РІЗНОМАНІТТІ
ТОВАРІВ, АСОРТИМЕНТ ЯКИХ
ПОМІТНО ЗРІС ПІСЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАКЛАДУ, ВІДВІДУВАЧАМ ДОПОМАГАЮТЬ ЗОРІЄНТУВАТИСЯ ФІРМОВІ
ПОКАЖ ЧИКИ-НАВІГАТОРИ
КАТЕГОРІЙ ПРОДУКЦІЇ
Володимир Заніздра розповів про
деякі «родзинки» закладу.
– У нас є власна духмяна випічка,
тож свіжий хліб та хлібобулочні вироби завжди на полицях. А ще ми значно
доповнили асортимент промисловою
групою товарів, щоб сільські жителі
мали змогу в одному місці придбати
не лише продукти харчування, а й
предмети повсякденного вжитку, – розповів керівник. – Знаючи фінансові
можливості мешканців сіл, ми запровадили акцію «Легка п’ятниця». Її суть
така: щоп’ятниці за умови купівлі товарів на суму від 200 грн. наші клієнти
отримують 10-відсоткову знижку. І нам
приємно, і людям вигідно.

Ірина ШІХІЄВА
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«Робота, яку ми робимо охоче, зцілює біль».
Вiльям ШЕКСПІР, англiйський драматург

СИЛА БРЕНДУ

СПЕЦИФIКА ПРИДОРОЖНЬОЇ ТОРГIВЛI
Дорогою із Золотоноші на Київ нашу увагу привернули два симпатичних магазинчики, які ми запримітили ще здалеку: про їх приналежність до споживчої кооперації свідчив екстер’єр, виконаний відповідно до вимог брендбуку. Цікавість, як і чим вони торгують, змусила нас двічі звернути з траси.
ЧЕРКАЩИНА

ЗАГАЛЬМУВАТИ
БІЛЯ СООР-МАРКЕТУ
Село Нова Дмитрівка розпочинається одразу за Золотоношею. Кооперативний маркет –
не єдиний торговельний заклад
з числа тих, котрі зручно розташувалися обабіч траси Київ –
Черкаси і пропонують свої послуги місцевим жителям і проїжджим.
– Ми любимо своїх відвідувачів і не залишаємо поза увагою
жодне їхнє прохання, – говорить
продавець Ольга Лебединська.
– Бо якщо їм у нас чимось не сподобається, то і односельчани переметнуться до конкурентів, і
далекобійники шукатимуть інший магазин. Це той найгірший
сценарій, якого ми намагаємося
не допустити.
До честі кооператорів, їм це
непогано вдається. Принаймні
ми стали свідками, як кілька великовантажних фур гальмували
саме біля спілчанської крамниці. Здивувало, що пані Ольга
зверталася до цих кремезних чоловіків, як до добре знайомих, і
перепитувала: «Сьогодні – як завжди?». І поки ті пили каву,
вправно і швидко відрізала, зважувала, замотувала – формувала їм у дорогу замовлення.
– Люблю я цей магазинчик, і
завжди, коли буваю у Новій
Дмитрівці, тут отоварююсь, – по-

ділилася своїми враженнями
жителька сусіднього села Мелесівка Карина Коломієць. – Сюди
приємно навіть просто зайти.
На невеликій площі торговельної зали максимально представлений асортимент, який користується попитом у сільського мешканця: зокрема вапно,
грунт для розсади, насіння, дрібний сільськогосподарський інвентар тощо. Влітку «центр тяжіння» переноситься на спеціально облаштований літній майданчик, досить популярний серед відвідувачів.
Про те, що СООР-маркет вважається місцем найбільш популярним у селі, свідчить і той
факт, що саме тут, на прилеглій
території, встановили дошку
оголошень, яка інформує про наявні пропозиції купівліпродажу, про найважливіші місцеві події.

«У НАС УСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ»
За 30 кілометрів від райцентру, у с. Софіївка, вдруге звертаємо з траси, здалеку запримітивши симпатичний СООР-маркет.
Прямо на вхідних дверях – акційні пропозиції, що лише підігріває цікавість потенційних покупців.
– У нас добре прижилися заохочувальні форми торгівлі від
виробників, – пояснює завідую-

Магазин у с. Нова Дмитрівка. Продавець Ольга Лебединська

Магазин у с. Софіївка.
Завідуюча магазином Вікторія Дахновська

ЗЕЛЕНІ МАГАЗИНИ
З ВИВІСКОЮ СООР –
ЦЕ СВОЄРІДНИЙ ОДЯГ,
ДО ЯКОГО ЛЮДИ
ЗВИКАЮТЬ, НА ЯКИЙ
РЕАГУЮТЬ І ЯКИЙ
СТВОРЮЄ ІМІДЖ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
ча магазином №111 Золотоніського райспоживтовариства Вікторія Дахновська. – Адже під
час проведення акцій покупці
можуть непогано зекономити.
А ще – на вагових крупах і борошні, доступ до яких вільний.
У нас все робиться для людей і
з турботою про них. Приміром,
організували прийом замовлень на кейтерингове обслуговування святкових заходів, поминальних обідів. Ця послуга
дуже швидко прижилася. Як це
працює? Усі ваші турботи перебирає на себе наш кооперативний ресторан «Зустріч»: самі
закуповують продукти, самі готують і у своєму посуді привозять уже готові страви. Ми й
продукцією їхнього власного
виробництва торгуємо: пельменями, манниками, голубцями,
млинчиками з начинками – ви-

бір напівфабрикатів дуже широкий.
Далеко не завжди зустрінеш
у магазинах подібного формату
книжковий відділ, а тут він є.
Правильніше б сказати, не відділ, а куточок, в якому література і канцтовари підібрані з урахуванням запитів і побажань.
З розряду незвичного – полиця з кормом для собак, котиків і
папужок; ритуальна атрибутика; вибір дитячих іграшок.

Продавець
Тетяна Олійник

– Саме широкий і різноманітний асортимент забезпечує нам
щоденний виторг у 4-5 тисяч гривень, а влітку він буде ще вищим, – до розмови долучається
продавець Тетяна Олійник.
За час існування магазину
його продавці добре вивчили
смаки і потреби своїх постійних
відвідувачів. Але оскільки маркет стоїть обіч траси, то сюди
часто навідуються транзитні подорожні. Тому слідкують, аби завжди в асортименті були чоловічі шкарпетки, рушники, предмети гігієни, миючі засоби. Принагідно можуть сформувати подарунковий набір. Ввели додаткові
послуги, такі як поповнення рахунку через термінал, можливість розрахуватися карткою, що
дуже зручно, особливо в дорозі.
Буваючи часто у відрядженнях, завжди звертаю увагу на
придорожні торговельні заклади і шукаю поглядом наші, системні. На жаль, не так їх багато
вздовж гомінких трас – приватних на порядок більше. Золотоніський район – приємний виняток у цих спостереженнях. Зелені магазини з вивіскою СООР –
це своєрідний одяг, до якого
люди звикають, на який реагують і який створює імідж споживчої кооперації.

Людмила ШАПОВАЛОВА
Фото Євгена ДОБРИНІНА
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ
ПОНЕДІЛОК, 10
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Ранок про Україну
09.35 Д/ф «Смарагди для Врубеля»
10.25 Міжнародний турнір зі
спортивної
гімнастики
«Ukraine International cup»
12.00 Київський півмарафон.
Чемпіонату України з півмарафону-2017
12.30 Суспільний університет
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Борхес
14.00 Д/ф «На п’єдесталі вітрів
Флоренції»
15.00 Новини
15.20 Фольк-music
16.30 Твій дім-2
16.45 Д/с «Національні парки
Америки»
17.45 Вікно в Америку
18.10, 18.55 Кліп учасника Євробачення-2017
18.15 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням?
Блоги
19.00 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20 Про головне
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «На межі. Група «Антитерор»
22.50 З перших вуст
22.55 Вічне
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Новинний блок
01.50 Новини. Культура
02.10 Д/с «Національні парки
Америки»
03.05 Х/с «Острів любові»
04.40 Про головне
05.10 Новини
05.35 Новини. Спорт
05.50 Вічне
1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00 ТСН
09.30 «Чотири весілля-2»
10.55, 12.20 «Міняю жінку-7»
12.50 «Мольфар»
13.50 «Пробач мені, моя любове»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами-6»
16.45, 19.30, 01.15 ТСН
17.15 Х/ф «Кохання проти
долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Хороший хлопець» 12+
22.00 «Гроші»
23.15, 01.30 Х/ф «Екстрасенс» 16+
02.30 «Телемагазин»
04.45 «Ескімоска-2. Пригоди в
Арктиці»
ІНТЕР
05.50 «Мультфільм»
06.20, 13.30 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
09.20, 12.25 Т/с «Жереб долі»
15.20 «Жди меня»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 01.15, 05.10 «Подробиці»
21.00 Т/с «Кохання за законом».
Прем’єра
22.45 Т/с «Територія краси»
02.05 Док.проект «Україна: забута історія»
02.45 «Україна вражає»

03.10 «уДачний проект»
03.50 «Готуємо разом»
ICTV
05.00 Служба розшуку дітей
05.05 Дивитись усім!
05.55 Надзвичайні новини
06.45 Факти тижня. 100 хвилин
з Оксаною Соколовою (повтор)
08.45 Факти. Ранок
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні новини. Підсумки
10.10 Антизомбі
11.05, 13.10 Х/ф «Червона планета» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.25, 16.10 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+
16.20 Х/ф «Білосніжка і мисливець» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Майор і магія» 16+
22.30 Свобода слова
00.25 Х/ф «Сім’я смерті» 18+
02.00 Небачене Євробачення
02.40 Т/с «Лас-Вегас-5» 16+
03.20 Стоп-10
СТБ
07.15 «Все буде добре!»
09.15 «Все буде смачно!»
10.10, 18.30 «За живе!»
11.40 Х/ф «Операція «И» та інші
пригоди Шурика»
13.40 «Битва екстрасенсів-16»
16.00 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
20.00, 22.35, 01.30 «Слідство ведуть екстрасенси»
23.35 «Давай поговоримо про
секс-3»
03.25 «Найкраще на ТБ»
УКРАЇНА
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з
«Україною»
07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні
09.15 Зоряний шлях
10.50 Реальна містика
11.50 Х/ф «Сонцестояння» 16+
13.50, 15.30 Т/с «Гірке щастя»
16+
15.00, 19.00, 23.00, 01.20 Сьогодні
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Заповіт принцеси» 12+
23.30 Х/ф «Бібліотекар. У пошуках списа долі»
02.15 Х/ф «Два квитки у Венецію» 16+
03.45 Зоряний шлях
04.30 Реальна містика
05.20 Агенти справедливості

ВІВТОРОК, 11
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Ранок про Україну
09.35 Україна на смак
10.00 Лайфхак
10.05 Що там з Євробаченням?
Блоги
10.10 Кліп учасника Євробачення-2017
10.25 Т/с «Площа Берклі»
11.20 Д/ф «Одного разу, 60 років
потому...»
12.30 Суспільний університет
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Уряд на зв’язку з громадянами
14.00 Театральні сезони
14.25 Спогади
15.00 Новини
15.20 Телевистава «НаталкаПолтавка»
17.20 Хто в домі хазяїн?
17.40 М/с «Книга джунглів»

18.10, 18.55 Кліп учасника Євробачення-2017
18.15 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням?
Блоги
19.00 Новини. Культура
19.20 Перший на селі
19.55 Наші гроші
20.20 Про головне
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «На межі. Група «Антитерор»
22.50 З перших вуст
22.55 Вічне
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Новинний блок
01.50 Новини. Культура
02.10 Вікно в Америку
02.30 Вересень
03.00 Д/ф «Сергій Корольов. Початок»
03.45 Надвечір’я. Долі
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-2»
10.55, 12.20 «Міняю жінку-7»
12.50 «Мольфар»
13.50 «Пробач мені, моя любове»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами-6»
16.45, 19.30, 01.25 ТСН
17.15 Х/ф «Кохання проти долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Хороший хлопець» 12+
22.00 «На ножах»
23.35, 01.40 Х/ф «Реквієм за
вбивцею» 16+
02.30 «Телемагазин»
04.30 «Ескімоска-2. Пригоди в
Арктиці»
ІНТЕР
06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.15 «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»
11.10, 12.25, 21.00 Т/с «Кохання
за законом»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 01.15, 05.10 «Подробиці»
22.45 Т/с «Територія краси»
02.00 Док.проект «Україна: забута історія»
02.45 «Україна вражає»
03.10 «уДачний проект»
03.50 «Готуємо разом»
ICTV
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
10.00 Більше ніж правда
12.10, 13.05, 17.50 Т/с «Північний вітер» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.25 Х/ф «Червона планета» 16+
15.30, 16.10, 21.25 Т/с «Майор і
магія» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Громадянська оборона
23.20 Х/ф «Снайпер» 16+
01.15 Т/с «Лас-Вегас-5» 16+
02.40 Стоп-10

СТБ

06.40 «Все буде добре!»
08.40 «Все буде смачно!»
10.40, 18.30 «За живе!»
11.55 «МастерШеф-4»
16.00 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
20.00, 22.45 «МастерШеф Діти-2»
23.55 Т/с «Коли ми вдома»
01.15 «Слідство ведуть екстрасенси»
УКРАЇНА
06.10 Агенти справедливості
07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15 Зоряний шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30, 05.20 Агенти справедливості 16+
15.00, 19.00, 23.00, 03.20 Сьогодні
16.10 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Заповіт принцеси» 12+
23.30 Т/с «Закон і порядок. Злочинний намір» 16+
01.50 Х/ф «Бібліотекар. У пошуках списа долі»
04.10 Зоряний шлях
04.30 Реальна містика

СЕРЕДА, 12
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Ранок про Україну
09.35 Україна на смак
10.00 Лайфхак
10.05 Що там з Євробаченням?
Блоги
10.10 Кліп учасника Євробачення-2017
10.20 Д/ф «Справа «божевільного». А.Ведель»
11.00 Засідання Кабінету Міністрів України
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Наші гроші
14.00 На гостину до Івана Поповича
15.00 Новини
15.20 Світло
16.00 Мистецькі історії
16.30 Т/с «Лінія захисту»
17.20 Школа Мері Поппінс
17.40 М/с «Книга джунглів»
18.10, 18.55 Кліп учасника Євробачення-2017
18.15 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням?
Блоги
19.00 Новини. Культура
19.20 Т/с «Доньки Єви»
19.55 Слідство. Інфо
20.20 Про головне
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «На межі. Група «Антитерор»
22.40 Мегалот
22.55 Вічне
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Новинний блок
01.50 Новини. Культура
02.05 Д/ф «Архип Люлька»
02.55 Віра. Надія. Любов
03.50 Д/ф «Микола Рушковський»
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-2»
10.55, 12.20 «Міняю жінку-7»
12.50 «Мольфар»
13.50 «Пробач мені, моя любове»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами-6»
16.45, 19.30, 01.45 ТСН
17.15 Х/ф «Кохання проти долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Хороший хлопець» 12+
22.00 «Одруження наосліп-3»
23.35, 02.00 Х/ф «Капоте» 16+
02.30 «Телемагазин»
05.00 «Ескімоска-2. Пригоди в
Арктиці»
ІНТЕР
06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.15 «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»
11.10, 12.25, 21.00 Т/с «Кохання
за законом»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.25 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 01.15, 05.10 «Подробиці»
22.45 Т/с «Територія краси»
02.00 Док.проект «Україна: забута історія»
02.45 «Україна вражає»
03.10 «уДачний проект»
03.50 «Готуємо разом»
ICTV
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
10.05 Громадянська оборона
10.55 Більше ніж правда
12.10, 13.05, 17.50 Т/с «Північний вітер» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.30 Х/ф «Снайпер» 16+
15.30, 16.10 «Майор і магія» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Ньюзмейкер. Анатолій
Матіос
21.25 Т/с «Пес-2» 16+
23.25 Х/ф «Снайпер-2» 16+
01.10 Т/с «Лас-Вегас-5» 16+
02.35 Стоп-10
СТБ
06.40 «Все буде добре!»
08.40 «Все буде смачно!»
09.35, 18.30 «За живе!»
10.55 «МастерШеф-4»
16.00 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
19.55, 22.45 «МастерШеф Діти-2»
23.30 Т/с «Коли ми вдома»
01.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
УКРАЇНА
06.10 Агенти справедливості
07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15 Зоряний шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30, 05.20 Агенти справедливості 16+
15.00, 19.00, 23.00, 02.40 Сьогодні
16.10 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Заповіт принцеси» 12+
23.30 Т/с «Закон і порядок. Злочинний намір» 16+
03.30 Зоряний шлях
04.30 Реальна містика

ЧЕТВЕР, 13
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Ранок про Україну
09.35 Україна на смак
10.00 Лайфхак
10.05 Кліп учасника Євробачення-2017
10.10 Що там з Євробаченням?
Блоги
10.25 Т/с «Площа Берклі»
11.15 Т/с «Лінія захисту»
12.05 Д/с «Південна Корея сьогодні»
12.15 Суспільний університет
12.40 Новини. Спорт
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Слідство. Інфо
14.05 Д/ф «Герой не нашого часу.
Юрій Мажуга»
15.00 Новини
15.20 Надвечір’я. Долі
16.20 Д/с «Південна Корея сьогодні»
16.30 Т/с «Лінія захисту»
17.15 Казки Лірника Сашка
17.35 М/с «Книга джунглів»
18.00 Voxcheck
18.10, 18.55 Кліп учасника Євробачення-2017
18.15 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням?
Блоги
19.00 Новини. Культура
19.20 Т/с «Доньки Єви»
19.55 «Схеми» з Наталією Седлецькою
20.20 Про головне
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «На межі. Група «Антитерор»
22.50 З перших вуст
22.55 Вічне
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Новинний блок
01.50 Новини. Культура
02.05 На гостину до Івана Поповича
02.55 Д/ф «Світ Максима»
03.45 Д/ф «Арабески Гоголя»
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-2»
10.55, 12.20 «Міняю жінку-7»
12.50 «Мольфар»
13.50 «Пробач мені, моя любове»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами-6»
16.45, 19.30, 00.30 ТСН
17.15 Х/ф «Кохання проти долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Хороший хлопець» 12+
22.00 «Чотири весілля-6»
23.00 «Право на владу 2017»
00.45 «Вечірній Київ»
02.55 «Телемагазин»
04.45 «Ескімоска-2. Пригоди в
Арктиці»
ІНТЕР
06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.15 «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»
11.10, 12.25, 21.00 Т/с «Кохання
за законом»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.25 Ток-шоу
«Стосується кожного»
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ
20.00, 01.15, 05.10 «Подробиці»
22.45 Т/с «Територія краси»
02.05 Док.проект «Україна: забута історія»
02.50 «Україна вражає»
03.10 «уДачний проект»
03.50 «Готуємо разом»
ICTV
04.35 Студія Вашингтон
04.40 Факти
05.00 Дивитись усім!
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.00 Більше ніж правда
12.10, 13.10, 17.50 Т/с «Північний вітер» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.30 Х/ф «Снайпер-2» 16+
15.25, 16.10, 21.25 Т/с «Пес-2» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Інсайдер
23.20 Х/ф «Снайпер-3» 16+
01.00 Т/с «Лас-Вегас-5» 16+
02.25 Стоп-10
СТБ
06.50 «Все буде добре!»
08.50 «Все буде смачно!»
10.40, 18.30 «За живе!»
12.30 «МастерШеф-4»
16.00 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
20.00, 22.45 «Я соромлюсь свого
тіла-4»
00.30 «Один за всіх»
01.10 «Слідство ведуть екстрасенси»
УКРАЇНА
06.10 Агенти справедливості
07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15 Зоряний шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30, 05.20 Агенти справедливості 16+
15.00, 19.00, 23.00, 02.40 Сьогодні
16.10 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Заповіт принцеси» 12+
23.30 Т/с «Закон і порядок. Злочинний намір» 16+
03.30 Зоряний шлях
04.30 Реальна містика

П’ЯТНИЦЯ, 14
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Ранок про Україну
09.35 Д/с «Розповіді про Хансік»
10.00 Що там з Євробаченням?
Блоги
10.05 Кліп учасника Євробачення-2017
10.25 Т/с «Лінія захисту»
12.05 Д/с «Південна Корея сьогодні»
12.15 Суспільний університет
12.40 Новини. Спорт
12.55 Voxcheck
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.15 Схеми
14.05 Д/ф «Голий король» Костянтина Степанкова»
15.00 Новини
15.20 Віра. Надія. Любов
16.20 Д/с «Південна Корея сьогодні»
16.30 Т/с «Лінія захисту»
17.20 Казки Лірника Сашка
17.40 М/с «Книга джунглів»
18.10, 18.55 Кліп учасника Євробачення-2017
18.15 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням?
Блоги

19.00 Новини. Культура
19.25 Х/ф «Десять заповідей»
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
22.00 ХРЕСНА ДОРОГА за участю
СВЯТІШОГО ОТЦЯ ФРАНЦИСКА В КОЛІЗЕЇ (РИМ)
00.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Новинний блок
01.50 Новини. Культура
02.05 Музичне турне
03.15 Книга.ua
03.45 Надвечір’я. Долі
04.40 Уряд на зв’язку з громадянами
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-6»
10.50, 12.20 «Міняю жінку-7»
12.50 «Мольфар»
13.50 «Пробач мені, моя любове»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами-6»
16.45, 19.30 ТСН
17.15 Х/ф «Кохання проти долі»
20.15 «Розсміши коміка. Діти-2»
22.00 «Ліга сміху-3 2017»
00.45, 04.40 «Вечірній Київ»
ІНТЕР
06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.15 «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»
11.10, 12.25, 21.00 Т/с «Кохання
за законом»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 01.55, 04.30 «Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф «Час бажань»
01.05 Док.проект «Воскресіння»
02.45 «Жди меня»
05.15 Х/ф «Дівчина з гітарою»
ICTV
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Дивитись усім!
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
09.55 Інсайдер
10.50 Більше ніж правда
12.25, 13.10, 17.50 Т/с «Північний вітер» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.55 Х/ф «Снайпер-3» 16+
15.35, 16.10 Т/с «Пес-2» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.45 Х/ф «Снайпер-4. Перезавантаження» 16+
01.20 Т/с «Лас-Вегас-5» 16+
02.45 Стоп-10
СТБ
05.52 Т/с «Коли ми вдома»
08.30 Х/ф «Осінній вальс» 16+
10.05 Х/ф «Парфумерша»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30, 01.30 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.55 «Холостяк-7»
22.30 «Небачене Євробачення»
01.55 «Слідство ведуть екстрасенси»

УКРАЇНА

06.10 Агенти справедливості
07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15 Зоряний шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти справедливості 16+
15.00, 19.00, 23.00, 03.00 Сьогодні
16.10 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00, 00.00 Т/с «Люба. Любов» 16+
23.20 Слідами львівського сміття. Спеціальний репортаж
01.30 Т/с «Закон і порядок. Злочинний намір» 16+
03.45 Реальна містика
05.20 Зоряний шлях

СУБОТА, 15
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 М/с «Книга джунглів»
09.50 Хто в домі хазяїн?
10.10 Хочу бути
10.45 Що там з Євробаченням?
Блоги
10.50 Кліп учасника Євробачення-2017
11.00 Фольк-music
12.10 Т/с «Доньки Єви»
13.30 Т/с «Площа Берклі»
15.40 Д/ф «Світло Христового воскресіння»
16.10 Книга.ua
16.40 Чоловічий клуб
17.15 Чоловічий клуб. Спорт
18.35 Богатирські ігри
19.25 Х/ф «Десять заповідей»
21.00 Новини
21.30 За крок до Євробачення
22.20 Д/с «Традиційні свята Масурі»
22.50 Мегалот
23.00 ТРК «ЕРА»
00.00 ВЕЛИКОДНЯ БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ
1+1
06.00 ТСН
06.45 «Гроші»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Таємний код Віри»
11.00 «Світське життя»
12.00 «Одруження наосліп-3»
13.45 «Голос країни-7»
16.35, 21.15 «Вечірній Квартал»
18.30 «Розсміши коміка-2017»
19.30, 04.40 ТСН
20.15, 05.25 «Українські сенсації»

23.15 «Світське життя»
00.15 «Ліга сміху-3 2017»
ІНТЕР

01.20 «Слідство ведуть екстрасенси»
УКРАЇНА

06.55 «Ну, постривай!»
07.40 Х/ф «Бережись автомобіля»
09.30 «Україна вражає»
10.00 Док.проект «Мені подобається... Алла Пугачова».
Прем’єра
11.05 Х/ф «Жінка, яка співає»
12.45 «Сходження Благодатного
Вогню у Храмі Гробу Господнього»
14.45 Док.проект «Свята земля».
Прем’єра
15.25 Т/с «Поверни моє кохання».
1-4 сс. 16+
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Поверни моє кохання».
5-7 сс. 16+
23.30 «Трансляція святкового богослужіння з Києво-Печерської лаври»
03.30 Док.проект «Свята земля»
04.10 Х/ф «Час бажань»
ICTV

07.00 Сьогодні
07.15 Зоряний шлях
09.00, 15.20 Т/с «Заповіт принцеси» 12+
15.00, 19.00, 01.00 Сьогодні
17.00, 19.40 Т/с «Чужа доля» 12+
21.10 Х/ф «Наречений»
23.00 Х/ф «Віддам дружину в хороші руки» 16+
01.45 Історія одного злочину 16+
05.30 Зоряний шлях

05.15 Факти
05.35 Т/с «Відділ 44» 16+
07.15 Дивитись усім!
08.05 М і Ж
09.00 Я зняв!
09.55 Дизель-шоу. Дайджест
10.55 Особливості національної
роботи
11.50 Відпустка по обміну
12.45 Факти. День
13.00 Скетчком «На трьох» 16+
15.15 Х/ф «Суперфорсаж» 16+
17.00 М/ф «Монстри проти прибульців»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. Підсумки
20.05 М/ф «Іван Царевич і Сірий
Вовк» 16+
21.45 Х/ф «Хоббіт. Несподівана
подорож» 16+
00.45 Х/ф «Снайпер-4. Перезавантаження» 16+
02.15 Стоп-10
02.50 Х/ф «Повстання світу»
СТБ
05.50 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.00 «Холостяк-7»
12.55 «МастерШеф Діти-2»
19.00 «Україна має талант! Діти»
22.05 Т/с «Коли ми вдома»
23.25 «Давай поговоримо про
секс-3»

НЕДІЛЯ, 16
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 ВЕЛИКОДНІ ПРИВІТАННЯ
09.15 ВЕЛИКОДНЯ БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ
10.50 ВЕЛИКОДНЯ СЛУЖБА
БОЖА і АПОСТОЛЬСЬКЕ
БЛАГОСЛОВЕННЯ
для
РИМА й ЦІЛОГО СВІТУ СВЯТІШОГО ОТЦЯ ФРАНЦИСКА
з площі Св. ПЕТРА в РИМІ
12.55 ВЕЛИКОДНІ ПРИВІТАННЯ
13.45 Путівник прочанина
14.00 Фольк-music
15.30 Х/ф «Клара і Франциск»
19.30 Благодійна акція «Незабутня Квітка». Телеверсія
21.00 Новини
21.20 Д/с «Розповіді про Хансік»
22.30 Що там з Євробаченням?
Кухня
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)
01.20 Музичне турне
02.20 Віра. Надія. Любов
03.10 Світло
03.50 Телевистава «Лісова пісня»
05.35 Новини
1+1
06.15 «На ножах»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-Забава»
09.40 Маріччин кінозал. М/ф
«Маша і ведмідь»
10.00 «Розсміши коміка-2017»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 «Світ
навиворіт»
15.00 Т/с «Хороший хлопець» 12+
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни-7»
00.10 Х/ф «Лінкольн» 12+
03.45 «Аргумент кiно»
ІНТЕР
05.45 «Подробиці»
06.15 Х/ф «Бережись автомобіля»
08.00 «уДачний проект»

ВІД РЕДАКЦІЇ

ХОЧЕТЕ ДАТИ ОГОЛОШЕННЯ
ХОЧЕТЕ
У «ВIСТI…»?

ТО МИ ВАМ РОЗКАЖЕМО ЯК
Для приватних осіб пропонуємо зручний спосіб оплати за розміщення у нашій газеті оголошень, вітань, некрологів, 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» зазначити: назву послуги – «публікація

оголошення/вітання/некролога
у газеті «Вісті…», ПІБ платника;
3) роздруковану квитанцію про оплату
сфотографуйте або відскануйте і надішліть цей файл разом із текстом оголошення (вітання чи некролога) на електронну адресу редакції (mail@visty.com.
ua). У разі відправки через «Укрпошту»
зважте на те, що такий лист ітиме, можливо, 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, газета виходить по четвергах) та номер
свого мобільного телефону. Якщо бажаєте впевнитися, що секретаріат

09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. Рай і пекло»
11.00 «Орел і решка. Перезавантаження»
12.00 Х/ф «Шалене весілля»
14.00 Концерт «Алла Пугачова.
Вибране»
16.00 Т/с «Поверни моє кохання». 8-11 сс. 16+
20.00 «Подробиці тижня»
21.30 Т/с «Поверни моє кохання».
12-13 сс. 16+
23.30 Х/ф «Жінка, яка співає»
01.10 Док.проект «Мені подобається... Алла Пугачова»
02.10 Х/ф «Шалене весіллля»
ICTV
05.45 Факти
06.15 Т/с «Відділ 44» 16+
08.55 Х/ф «Подорож «Єдинорога»
12.05, 13.00 М/ф «Монстри проти прибульців»
12.45 Факти. День
14.00 Х/ф «Хоббіт. Несподівана
подорож» 16+
17.05 М/ф «Іван Царевич і Сірий
Вовк» 16+
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з
Оксаною Соколовою
20.30 М/ф «Іван Царевич і Сірий
Вовк-2» 16+
22.00 Х/ф «Хоббіт. Пустка Смога» 16+
00.50 Х/ф «Снайпер-5. Спадщина» 18+
02.30 Т/с «Слідчі» 16+
СТБ
05.40 «Все буде добре!»
07.45 «Холостяк-7»
09.00 «Все буде смачно!»
10.00 «Караоке на Майдані»
11.05 «Україна має талант! Діти»
14.15 Х/ф «Джентльмени удачі»
16.05, 23.35 «Я соромлюсь свого
тіла-4»
18.00, 22.40, 00.50 «Слідство
ведуть екстрасенси»
20.55 «Один за всіх»
УКРАЇНА
06.30 Сьогодні
07.10 Зоряний шлях
09.50 Х/ф «Віддам дружину в хороші руки» 16+
11.45 Т/с «Чужа доля» 12+
15.10 Х/ф «Наречений»
17.00, 20.00 Т/с «Поранене серце»
19.00, 05.20 «Події тижня» з Олегом Панютою
21.25 Х/ф «Роман у листах»
23.20 Музична платформа.
Концерт
01.30 Т/с «Райське місце» 16+

«Вістей…» отримав вашого листа, передзвоніть після його відправки до редакції на номер (044) 529-93-47.
Для юридичних осіб найкращим способом лишається відправка електронкою гарантійного листа з текстом оголошення (привітання, некролога). В
листі, нагадуємо, необхідно вказати
спосіб оподаткування вашого підприємства (платники ПДВ чи єдиного податку, якщо платники ПДВ – необхідна
ще й копія свідоцтва); повне найменування підприємства/організації; телефон; електронну адресу. Редакція виставить рахунок, після оплати якого
слід надіслати нам відповідний підтверджуючий документ.
Вартість за розміщення в газеті «Вісті…» оголошень, привітань, некрологів розміром до 1500 знаків без фото
становить 100 грн., а з фото – 130 грн.
Тексти більше вказаного розміру
оплачуються пропорційно до встановленої ціни.
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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ
КОНКУРС

МІС ТА МІСТЕР МКТЕК – 2017:
ВІД ПЕРЕЖИВАННЯ ДО ЗАХОПЛЕННЯ

У

Закарпатському театрі драми
та комедії за сприяння адміністрації Мукачівського кооперативного торговельно-економічного коледжу, зокрема директора коледжу, к.е.н, доцента Б.І. Кабаці, відбулося широкомасштабне
шоу «Міс та Містер МКТЕК – 2017»,
організатором якого стала Адріана
Бабушкіна – студентка коледжу,
Міс МКТЕК – 2015. За титул найгарніших дівчини та хлопця навчального закладу змагалися 14 учасників.
Змагання проходили в кілька етапів: «Вихід у національному вбранні», «Талант», «Спортивний вихід»,
«Вечірнє дефіле». Під час виступів
дівчата й хлопці продемонстрували
не тільки свої таланти, різноманіття та глибину власного внутрішнього світу, але й підвищили самооцінку, стали впевненішими в собі.
Фінал шоу пройшов у форматі
HOLLYWOOD. Усі конкурсанти були

гідні корони та «Оскара», бо ж зі
звичайних, скромних, сором’язливих студентів вони перевтілилися
в упевнених у собі особистостей, що
йтимуть до своєї мети, незважаючи
на будь-які труднощі.
Учасниками грандіозного дійства стали не лише конкурсанти, а
й глядачі, яких, до слова, зібралася
повна зала. Ведучими конкурсу краси був чудовий дует випускників
Мукачівського кооперативного, у
минулому коледжівська команда
КВК «Шара», Степан Богдан та Володимир Шпілька. До речі, студентське хобі цих запальних юнаків
нині стало їхньою улюбленою справою. Між виходами всіх присутніх
розважали учасниця телевізійних
шоу «Розсміши коміка» і «Ліга сміху» Валерія Мандзюк, випускниці
коледжу Даніела і Вікторія Товтин,
другокурсниця Наталія Пішта.
Члени журі об’єктивно і чесно визначили номінації, яких загалом у

Міс МКТЕК – 2017 – Мікаелла Кочієру.
Містер МКТЕК – 2017 – Сергій Голод.
Перша віце-міс – Каріна Лакатош.
Перший віце-містер – Михайло Коструб.
Друга віце-міс – Валерія Щока.
Другий віце-містер – Євгеній Граб.
Міс Фото – Крістіна Клочанка.
Містер Фото – Михайло Сокач.
Міс Спорт – Крістіна Клочанка.
Містер Спорт – Любомир Матей.
Міс Загадковість – Яна Шкирта.
Містер Х – Владислав Дубровін.
Міс Креативність – Валерія Щока.
Містер Креативність – Михайло Сокач.
Міс Жіночність – Анастасія Глагола.
Містер Мужність – Вадим Деркач.

конкурсі було 18, а спосонсори заходу забезпечили учасників цінними, дороговартісними подарунками.
Усі учасники можуть пишатися
собою, адже тепер кожен із них –
гордість коледжу. І хоч конкурс завершився, та позитивні враження і
емоції від нього ще довго обговорюватимуться, надихатимуть на нові
звершення.

Навчально-виховний сектор
студради МКТЕК

ПІЗНАВАЛЬНО

МИСТЕЦТВО

НАДИХНУЛИСЯ
«ПОДИХОМ»

У Вінницькому кооперативному
інституті неабияку увагу приділяють
всебічному розвитку особистості. 24
березня студенти I та II курсів разом
із викладачем української літератури І.В. Шибіцькою відвідали першу
персональну виставку творів живопису Ірини Бабій «Подих».
«…Рукою справжнього художника пишуть ангели…» Ці слова можна
сміливо сказати про нашу землячку,
вінницьку художницю, прекрасну
жінку, успішну бізнес-леді, комерційного директора видавництвадрукарні «ТВОРИ» Ірину Бабій.
Ірина з дитинства мала здібності
до малювання, але перша картина
була народжена кілька років тому,
коли майстриня відчула поклик
душі і, купивши малесеньке полотно та акрилові фарби, намалювала

Імена конкурсантів та їх титули:

своє «перше дитя». Це було маленьке деревце. Квітуче, чарівне дерево, яке стало символом процвітання та росту як у творчості, так і в
бізнесі.
Сьогодні Ірина, як і кілька років
тому, навчається і пише картини. Її
незмінним вчителем є Федір Васильович Панчук – художник, заслужений діяч мистецтв України, директор Вінницького літературномеморіального музею Михайла Коцюбинського.
Пейзажі, натюрморти, портрети
відомих талановитих людей – це незавершений перелік того, що створює пензлем талановита жінка. На
виставках, де представлено картини Ірини, шанувальників художнього мистецтва приваблює глибина
образів, оригінальний, живий вибір
кольорів та стиль малювання. Картини автора вражають професійністю та душевністю. Ірина малює душею, вкладаючи у твір все своє натхнення, емоції і талант.
Студентам сподобалась виставка
«Подих», яка збагатила їх духовний
світ та мистецький розвиток. Подібні заходи сприяють підвищенню
культурного рівня життя молоді, їх
інтелекту та пробудженню інтересів
до мистецтва.

Інна ШИБІЦЬКА,
викладач української мови та
літератури

ЕКСКУРСІЯ В МУЗЕЙ ІСТОРІЇ
РЕЛІГІЇ
У рамках тижня циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін Львівського кооперативного коледжу економіки і права, викладачі Наталія Мозола, Мирослава Ільчишин та Ольга Туркало провели навчальнопізнавальну екскурсію в Музей історії релігії
для студентів першого курсу. Мета заходу –
поєднання навчання та виховання студентів
та використання міжпредметних зв’язків та
долучити сучасну молодь до вивчення історичного минулого нашого народу.
Експозиція Львівського музею історії релігії складається з кількох тематичних розділів: «Релігія стародавнього світу», «Юдаїзм», «Раннє християнство», «Вірменська
церква», «Історія римо-католицької церкви», «Українська греко-католицька церква»,
«Православ’я в Україні», «Протестантизм»,
«Іслам», «Буддизм».
Студенти коледжу мали можливість
ознайомитись з рідкісними експозиціями,
присвяченими мусульманству, іудаїзму,
християнству, вірменської та греко-католицької церкви. Музей, створений у 1973

році, захоплює з першого погляду, адже
знаходиться він в одній з найкрасивіших
споруд міста – будівлі Домініканського монастиря. У ньому зберігаються експонати,
що мають історичну і культурну цінність.
Особливу цінність представляє рукописний
збірник Тор XV–XIX століть. Цінні ікони XVI–
XIX століть, Острозька Біблія 1581 року –
єдині у своєму роді предмети, які можна
побачити тільки у Львівському музеї історії
релігії. Також заслуговують на увагу експонати буддійської культури, скарб золотих
монет епохи Наполеона III, культові предмети зі срібла.
Захоплива екскурсія завершилась квестом, суть якого була в розгадуванні студентами різноманітних загадок, пошуку відповідей на запитання, виконанні завдань. Це
дало можливість молоді порівнювати, думати, оцінювати, співставляти, мислити та згадати ті знання, які вони отримали в коледжі.

Михайло ГОЛУБКА,
прес-секретар коледжу
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«Є речі, про які треба говорити, тільки дивлячись людині в очі».
Харукi МУРАКАМI, японський письменник i перекладач

МАНДРІВКА

РИМСЬКІ КАНІКУЛИ
Із 4 по 10 березня в Чернівецькому кооперативному економіко-правовому коледжі було організовано незабутній закордонний тур. Пізнавальні подорожі Європою вже традиційно щороку плануються відділенням туристично-ресторанного обслуговування та харчових технологій з метою практичного вивчення історико-культурних ресурсів, індустрії туристичного бізнесу, розширення культурно-освітнього середовища на шляху
до євроінтеграції. До програми маршруту практики увійшла велика кількість

природних та історико-культурних об’єктів.
Отож студенти коледжу під керівництвом викладача Н.Ф. Оробець здійснили
такий маршрут: Чернівці – Львів – Будапешт
– Відень – Флоренція – Рим – Венеція – Будапешт – Львів – Чернівці.
Складно уявити за фотографіями всі ті
шедеври скульптури, живопису та архітектури, якими сповнений світ! До того ж будьяка мандрівка в далекі або ближні країни
дарує безліч знань, спогадів, почуттів та
емоцій.

Студенти коледжу мали змогу побачити
всю людську спадщину «наживо» і поспілкуватися з представниками різних народів і
національностей, вдосконалити рівень володіння англійською мовою, познайомитися
з культурою, побутом та звичаями місцевого
населення. Така професійна практика дозволяє студентам ознайомитись зі структурою
роботи туристичного бізнесу зсередини тої
чи іншої країни та отримати безцінний досвід роботи в цій сфері за кордоном.

За сайтом коледжу

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ

ВІД КРОСВОРДУ ДО ДІАЛОГУ

П

’ять днів насиченої програми:
освітні зустрічі, цікаві знайомства, активне дозвілля та неформальне навчання. Все це тиждень
циклової комісії загальноосвітньої підготовки, який відбувся у Вищому навчальному закладі «Кіровоградський
кооперативний коледж економіки і права імені М.П. Сая».
Стартував тиждень загальноосвітньої
підготовки із виставки кросвордів «Цікава математика». Над розробкою захопливих головоломок працювали студенти І
та ІІ курсів разом із головою циклової комісії, викладачем математики Наталією
Чиглінцевою. У фойє навчального закладу всі бажаючі мали можливість взяти
участь у розгадуванні кросвордів. Не
оминули нагоди перевірити свої математичні знання і представники педагогічного колективу, які з неабияким азартом
заповнювали порожні клітинки.
Великий інтерес серед студентської
молоді викликав виховний захід «Хрестик довжиною в життя» від Наталії
Прохніцької. Для викладача української мови та літератури Наталії Миколаївни вишивання – це не лише улюбле-

не захоплення, це ремесло її родини, що
передавалося з покоління в покоління.
Під час заходу викладач продемонструвала творчу спадщину своїх рідних, зокрема вишиті хрестиком у різних техніках рушники. Найдавніший із них да-

тований 1910 роком. Коледжани отримали змогу ретельно роздивитися усі
нюанси української вишивки, ознайомитися з традиційними узорами та кольорами, спробувати себе в цій сфері
творчості.

Насиченістю і багатими враженнями
відзначилися і наступні дні. Тиждень продовжився історичною подорожжю «Великі
постаті, які змінювали історію Великої
Британії», що проходила у форматі коментованого перегляду кінострічки, експозицією репродукцій творів світової літератури митців XX століття «Don’t stop at the top.
Не зупиняйся на досягнутому!» та екскурсією до Музею бойової слави при військовій частині – польова пошта В 2336.
Саяни давно мають приємну традицію – запрошувати до себе гостей. У рамках тижня циклової комісії до кооперативного коледжу завітав ключар СвятоУспенського храму, протоієрей Сергій
Новак. Говорили про закоханість та любов, про те, як варто розвивати стосунки
молодій сім’ї, щоб пронести почуття любові через усе життя. Своєю щирістю та
душевністю молодий батюшка завоював
прихильність студентської молоді, яка
вже встигла запросити його на нову зустріч. Своєю чергою, Сергій Новак запропонував молоді обрати цікаві теми для їх
майбутнього діалогу.

Ірина ШІХІЄВА

НА ЧАСІ

ПРО ЦЕ ПОТРІБНО ГОВОРИТИ…
У Новомосковському кооперативному коледжі економіки і права ім. С.В. Литвиненка в ході тижня циклової комісії
соціально-гуманітарних дисциплін відбулося засідання
круглого столу «Хто винен і що робити…» на тему ігор підлітків зі смертю, надзвичайно розтиражовану нині ЗМІ. Ініціатори та організатори заходу – викладачі Ю.В. Кулик та
О.В. Коваленко; студенти Ілля Носик та Владислав Воїнський підготували відеосупровід.

Під час розгляду теми з’ясувалося, що присутні не просто чули про віртуальні ігри зі смертю, а й мають друзів та
знайомих, які є учасниками подібних груп.
Ведучий заходу Сергій Воронов (студент III курсу юридичного відділення) звернув увагу учасників круглого столу, що підлітки з суїцидальними та депресивними настроями були завжди, але раніше молодь, переживаючи нещасливе кохання, нерозуміння в родині чи будь-яку іншу екзистенціальну кризу, об’єднувалась у живі реальні спільноти, де, спілкуючись, підтримували одне одного, давали
поради як вирішити ту чи іншу проблему. Натомість нинішня молодь отримала можливість будь-коли зайти в мережу
і обрати джерело інформації на вибір: групи ниття про беззмістовність життя, спільноти відданих, хейтери-батьки,
потенційні суїциденти, порад щодо підбору комбінацій пігулок, щоб не врятували...
Упродовж розмови сформувалась довірлива атмосфера. Присутні вільно висловлювали свої думки стосовно панічних сюжетів у ЗМІ з даної проблеми; причин популярності ігор зі смертю саме у молодшій віковій групі; притягнення до відповідальності не лише організаторів, а й учас-

ників подібних груп; шляхів протидії негативному впливу
небезпечних віртуальних груп на особистість.
Учасники заходу дійшли висновку, що обговорювати
таку проблему потрібно. Так, мають створюватись спеціальні інстанції, які шукатимуть і блокуватимуть подібні ресурси; потрібні петиції, розслідування і роз’яснювальні заходи. Законодавцям найближчим часом необхідно прийняти закони, які б дали можливість та підстави притягати
до відповідальності організаторів та розробників подібних
ігор, а батькам слід більше уваги приділяти дітям-підліткам, які знаходяться в сусідній кімнаті, за закритими дверима. Причому це потрібно робити саме зараз, цієї хвилини…
Своєрідний підсумок заходу підвела директор коледжу
Любов Миколаївна Піхотіна, яка наголосила, що, безсумнівно, соцмережі нині є невід’ємним елементом життя сучасної людини. Але одні з нас відвідують віртуальні художні галереї, інші – грають зі смертю. Урешті-решт, вибір для
себе робить кожна людина самостійно. Набагато легше
звинувачувати батьків, педагогів, ЗМІ, причини виникнення підліткових криз, ніж визнати персональну відповідальність за свої вчинки. Вона побажала студентам бути мудрими і вчитися на помилках інших людей.

Ольга КОВАЛЕНКО, Юлія КУЛИК
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ПОЗА ЧАСОМ І ПРОСТОРОМ
Припускаюся думки, що про Київський Музей родини Якубовських більшість наших читачів мають
або дуже поверхову уяву, або не чули про нього взагалі. А між тим, у його залах зберігаються унікальні колекції:
ікон, оберегів, стародруків, листівок тощо – усього понад 12 тисяч одиниць різних старожитностей.
У бесіді з головним хранителем музею, відомим колекціонером, реставратором і підприємцем,
продовжувачем сімейної традиції Олегом Івановичем Якубовським ми перенеслися у давно минулі часи,
торкнулися сакрального і незвіданого, чим так багата українська національна спадщина.
дом, вже здобувши вищу інженерну освіту, захоплення
старовиною переросло у справу життя. Це сталося тоді,
коли я помітив, що колекція
родини поступово зменшується, розходиться: щось продається, щось дарується. А
якщо розходиться, значить,
деякі речі, котрі ще вчора
були у повсякденному вжитку, губляться і зникають. Бажання зберегти їх для нащадків і породило ідею створення
музею.
– Той факт, що Вас постійно оточують предмети старовини, раритетні знахідки,
не відкидає у минуле, не заважає сприймати світ таким, яким його робить сучасний час?
– Я критично ставлюся до
визначення «модний». Мода
скороминуща: те, що модно
сьогодні, не виглядатиме актуальним завтра. Є речі поза часом і простором. Я консерватор стосовно людського життя, і новатор – стосовно ідей.

КОНСЕРВАТОР
І НОВАТОР
В ОДНІЙ ОСОБІ
– Звернула увагу на деякі
розбіжності у назві Вашого
закладу: Музей Якубовських, Музей Якубовські,
Дім Якубовські, Музей родини Якубовських. Яка з них
все-таки правильна?
– Ви ще одну не згадали –
Музей старожитностей, оберегів та ікон. Всі вони вірні і мають право на існування, усі –
про нас.
– Цікаво дізнатися про історію його створення та про
тих ентузіастів-першозасновників, хто вирішив увіковічнити минувшину для
прийдешніх поколінь.
– Витоки нашої родинної
справи треба шукати на Львівщині, у м. Броди, де в майстерні з реставрації ікон почала
формуватися колекція старожитностей Якубовських. Маючи свою чоботарську майстерню, ювелірну крамничку та
модне на той час фотоательє,
родина здійснювала меценатську діяльність та колекціонувала старовинні ікони. Якубовські мали велику бібліотеку, вели пошукову і дослідницьку роботу з вивчення старожитностей. Біля витоків музейної справи стояв мій прадід, Семен Іванович Якубовський, чий портрет ми розмістили на сайті нашого музею.
– До речі, цікаве оформлення сайту. Головна сторінка одразу відсилає шукача до відповідного розділу:
Діяльність музею; Зібрання
музею; Магазин подарунків.
– Ми ставили за мету зробити не комерційний сайт на
зразок інтернет-магазину, а

НАЦІОНАЛЬНОМУ
МУЗЕЮ УКРАЇНСЬКОЇ
ІКОНИ БУТИ!

якомога ширше представити
інформаційно-довідковий матеріал; запропонували електронний каталог, на якому
розмістили понад 8800 експонатів.
Ми не вписуємось у класичне розуміння «музей»,
який існує за кошти відвідувачів, проведення виїзних виставок, оренди своїх експонатів, продажу авторських

прав, спонсорської допомоги
тощо. Наш дохід – від продажу сувенірів.
– Мабуть, Ви не збиралися
продовжувати сімейну справу, якщо для вступу вибрали престижний Миколаївський кораблебудівний інститут?
– Я ніколи не відсторонювався від того, чим займалася
моя родина. Однак лише зго-

Українська ікона

паспортом і докладним описом. Завдяки широкій популяризації української ікони, її
статус помітно виріс, це національна гордість і унікальна
спадщина.
В нашому зібранні налічується понад 5500 ікон. Їх не те,
що розмістити ніде, їх ніде
зберігати. Тому ми сьогодні
виношуємо ідею створення
Національного музею української ікони, основою якого
має стати наше зібрання.
Перш ніж вийти з цією пропозицією на державний рівень,
наш колектив провів колосальну роботу, котра зайняла
безліч часу: всі експонати систематизовані, сфотографовані, описані.
Хтось може сказати, що зараз не найкращі часи для такої
ініціативи. Можливо, зважаючи на економічне становище в
країні та соціальну напругу в
суспільстві. Однак завтра
може бути вже пізно. Музей не
повинен бути закритим: у ньому мають працювати науковці, вивчати, реставрувати, проводити виставки, робити експозиції. Українська ікона – це
духовні цінності, які не мають
матеріального виміру. У ній
все виражено і зрозуміло, вона
повинна стати відомою у всьому світі. Мені завжди було
важливо, аби ікони з нашої колекції потрапляли до хороших
рук. Та найкраще – у загальнодоступний музей, на появу
якого ми готові терпляче чекати і першими будемо його підтримувати.

– Що собою представляє
ринок ікон в Україні і яке
місце на ньому Ви відвели б
своїй унікальній колекції?
– Був час, коли українській
іконі не надавалося належного
значення, це, мовляв, наїв. Навіть на всесвітньо відомих
аукціонах ікона українського
бароко XVIII ст. була представлена як зразок російського
мистецтва. Вітчизняний ринок
ДУХОВНІСТЬ
з’явився завдяки схожим на
НЕ МАЄ ЦІНИ
нас аматорам: ми першими почали ідентифікувати ікони,
– За якими параметрами
продавати або дарувати – з визначається цінність ікони?

Ікона, виконана у російських традиціях

№14 (1295), четвер, 6.04.2017 р.

ГІСТЬ РЕДАКЦІЇ
– Якщо говорити про вартість, то існує декілька способів її визначення. Один з
них – аналоговий: цікавимося, за скільки була продана
подібна річ. Другий – витратний: скільки б коштувала ця
ікона, якби її створити зараз.
Ще один – орендний: скільки
отримаємо коштів за зданий
в користування експонат. І
зовсім інша справа – як визначити духовну цінність
ікони, бо це те, що не має
ціни. Українське іконописне
мистецтво увібрало в себе характерні ознаки європейського живопису, візантійського канонічного письма і
викристалізувало свій неповторний стиль українського
наївного іконописного мистецтва. Це унікальна творчість і унікальне явище, котре ніде більше не зустрічається. Воістину: чим володіємо – не бережемо, а втративши – жалкуємо.
– Чи є інтерес до канонічної ікони? Чим вона відрізняється від живопису?
– Найбільший інтерес викликає те, що бодай трішки
відрізняється від канону. І
воно найцінніше. Церква досить лояльно ставиться до таких відхилень.
– Які найпоширеніші
символи, образи українського живопису XVIIIXIX ст.?
– Практично в кожній
українській оселі ви знайдете Матір Божу й Ісуса Христа. Серед найпоширеніших
ікон в Україні – Святий Миколай, Свята Варвара, Свята
яких застиг і поклав свій відПараскева.
биток час.
Ось при тому майбутньому
ПЕРШЕ ПРАВИЛО –
національному
музеї, про
НЕ НАШКОДИТИ
який я вже згадував, повинна
– Крім колекціонування, д і я т и ш к о л а р е с т а в р а ц і ї
Ваш Дім займається ще й української ікони. Саме шкореставрацією. Надзвичайно ла, яка б навчала. У нас, звицікавий, вузькоспеціалізо- чайно, є свої технології, розваний і філігранний вид ді- роблені нашими майстрами.
яльності.
Школою ми називатися не мо– До реставрації підхід у жемо, зате можемо поділитинас дуже обережний. Тут пер- ся деякими секретами і поше правило – не нашкодити. класти свої напрацювання в
Бо повернути втрачене не- основу її створення. Всі ресможливо, хіба що спробувати тавраційні роботи, що потрібреанімувати. Та все ж для но провести, мають бути обумене найбільшу цінність мовлені їхньою очевидною
представляють нереставрова- необхідністю, не відхиляюні, автентичні речі у їхньому чись від наукової інструкції з
первозданному вигляді, в реставрації художніх творів,
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«Мистецтво – це здатність бачити невидиме, відчувати невловиме і малювати те, що не має обрисів».
Жозеф ЖУБЕР, французький письменник

ності – в інструментах Аматі,
Страдіварі та Гварнері. Бажаючих придбати цю чудотворну ікону немало, але її місце
– у майбутньому музеї, разом
з іншими національними надбаннями.

ОБЕРІГ –
ЯК СПАДЩИНА ПРЕДКІВ

якою користуються фахівці з делегацією польських висоще з 1971 року.
копосадовців. Я не поділяю
таку точку зору. Однак вважаю, що це може вказувати
КОЛИ ПЛАЧЕ ІКОНА
на незадовільний стан духо– Свого часу засоби масо- вності, на підміну духовних
вої інформації повідомля- цінностей у світі в цілому і в
ли про те, що одна з ікон країні, де це трапилося, зоВашої колекції – Святий крема. Не економіка і не поМиколай з образами Ісуса літика рухають суспільство,
Христа і Богородиці – рап- а культура. Саме культура і
том заплакала. Сюжет на- традиції визначають рівень
віть пройшов майже по справжньої духовності. Можвсіх центральних телека- ливо, в цій іконі закладена
налах. Яка Ваша версія к в і н т е с е н ц і я у к р а ї н с ь к о ї
цього явища?
душі, вона, як камертон, на– Коли це сталося, журна- лаштована на відчуття і пелісти пов’язали цю неорди- редчуття. Саме ця ікона і є
нарну подію зі Смоленською еталоном духовності. Скритрагедією, коли на підльоті пок у світі також дуже багадо аеродрому розбився літак то, однак вершина майстер-

– Серед напрямів діяльності Музею – виготовлення копій старовинних оберегів. Здається, Ви першими освоїли ці надскладні
техніки. Маєте вже послідовників?
– Відтворення старовинних
оберегів та ікон – дійсно цікавий проект, який одразу привернув увагу багатьох шанувальників історичного минулого. Його вершиною став
оберіг Янгол Хранитель, який
є відтвореною копією староруського оберега Ангел Великого Совєта XVI ст. Він виготовлений за давньою технологією методом лиття зі сплаву благородної бронзи і швидко розійшовся тиражем у 5000
екземплярів.
А щодо послідовників, то
йдеться швидше про недобросовісних «підробників», котрі
беруть наш готовий оберіг, на
який витрачений час, кошти
й інтелектуальний потенціал
наших працівників, знімають
недолугі копії, відливають і
реалізують під своєю маркою.
– Вікіпедія представляє
Вас як відомого в Україні
колекціонера, реставратора
і підприємця. Чи правильно
розставлені акценти?
– Так, мене це цілком влаштовує: лаконічно і водночас
широко.
– У чому вбачаєте кінцеву мету своєї багатогранної діяльності?
– Як сказав філософ, «Мета –
ніщо, рух до мети – все». Головне – ідея. Бери її і втілюй. Я закладаю основи, які підхоплять інші. А оскільки душа
живе вічно, то справу родини
Якубовських зможу продовжити і в наступному житті
(усміхається). Хоча ще багато чого треба встигнути ТУТ і
ТЕПЕР.

Людмила ШАПОВАЛОВА
Фото Юлії СОКИРКО

14

№14 (1295), четвер, 6.04.2017 р.

У ЦЕНТРІ УВАГИ

ЧАС СКРОМНОСТІ. ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ…
В Україні розпочався час скромності. Багато політиків, що можуть претендувати на президентську посаду, демонструють дива скромності, коли їх питають про плани обійняти посаду голови держави. Проте ця
поведінка не має нічого спільного з тим фактом, що у нашій державі на всю потужність готуються до президентської кампанії. Дарма, що ці вибори повинні відбутися аж у жовтні 2019-го. Для політики – це невеликий строк. Тим паче, що для багатьох бажано, щоб ця кампанія була достроковою…
ЄВГЕН
МАГДА
кандидат полiтичних
наук, доцент НТУУ КПІ
iм. Ігоря Сiкорського,
виконавчий
директор Центру
суспiльних вiдносин
СПЕЦІАЛЬНО
ДЛЯ «ВІСТЕЙ...»

НЕ ПЕРША, АЛЕ І НЕ ДРУГА
ЛЮДИНА В ДЕРЖАВІ

виборів. Новітня вітчизняна політична історія свідчить, що жоден президент після першого
терміну не відмовлявся від балотування на другий. Подібна
традиція відсутня. Навіть Віктор Ющенко, шанси якого на
перемогу у 2010 році апріорі
були примарними, балотувався, як подейкують, виконуючи певні технологічні завдання власних
формальних конкурентів.
Зрозуміло, що до діючого президента вимоги та претензії будуть
більшими та гучнішими, ніж до інших претендентів на вищу посаду
у державі. Перед Порошенком, починаючи з 2014 року, постали безпрецедентні виклики, з якими не
стикалися його попередники у президентському кабінеті. Тому і звіт
про виконану роботу і пояснення
невиконаних обіцянок у виконанні
діючого президента мають бути переконливими. Зауважу, що неефективна діяльність або бездіяльність
практично кожного з попередніх
президентів створила передумови
для російської агресії проти України, відкрита фаза якої триває вже
три роки. Її продовження, безумовно, матиме серйозний вплив на перебіг президентської кампанії,
оскільки суспільство втомилося від
боротьби за суверенітет та незалежність, у якій замало гучних перемог, проте багато бруду та крові.

Після Революції Гідності Україна знову перетворилася на парламентсько-президентську республіку. Нагадаю, що такий державний
устрій вже був у нашій державі у
2006–2010 роках, проте Конституційний Суд за президентства Віктора
Януковича відновив аж занадто широкі повноваження президентства.
Природно, що втеча четвертого президента стимулювала повернення
до алгоритму влади, у якому глава
держави відіграє не першу роль.
Проте політичні реалії є дещо іншими. Традиція політичного управління, закладена 10 роками правління Леоніда Кучми, примушує парламентаріїв та інших політичних
гравців прислухатися до позиції
президента, хоча формально він визначає насамперед головні напрями у зовнішній та оборонній політиці. Звісно, вплив має і той факт, що
Блок Петра Порошенка має найбільшу фракцію у Верховній Раді та СПРОБА №3
низку представників в уряді. ВласЮлія Тимошенко, яка має знане, і сам нинішній прем’єр Володи- чний досвід безпосередньої участі
мир Гройсман є вихідцем з пропре- у президентських кампаніях в Укразидентської фракції.
їні, сьогодні діє за довготривалим
сценарієм. Вона добре усвідомлює,
ПОГАНИЙ ТОЙ СОЛДАТ, ЯКИЙ що ініціювати дочасні президентНЕ МРІЄ СТАТИ ГЕНЕРАЛОМ ські вибори з позиції лідера найменЗрозуміло, що після подолання шої фракції Верховної Ради шансів
екватора президентської каденції небагато. Тому лідер «БатьківщиПетро Порошенко та його команда ни» наполегливо критикує владу та
розпочали підготовку до наступних закликає до відставки уряду Воло-

димира Гройсмана. Юлія Володимирівна під гаслом звільнення
лише прем’єра розпочала атаку на
уряд ще наприкінці 2016 року, проте
без особливого успіху. Тимошенко,
яка програла вибори президента у
2010 році Віктору Януковичу, а у
2014 – Порошенкові (обидві поразки
визнали всі, крім леді Ю), добре
усвідомлює, що їй необхідний чіткий алгоритм виходу на стартовий
плацдарм у президентській гонці.
Нинішнє лідерство у президентському рейтингу не гарантує стовідсоткову перемогу навіть вправному
та популярному політику.

ПРЕТЕНДЕНТІВ БАГАТО
І РІЗНИХ
Із тих, хто також з високою вірогідністю братиме участь у президентській кампанії, можна назвати
лідерів фракцій «Опозиційного блоку» Юрія Бойка та Радикальної партії Олега Ляшка. Нагадаю, що Бойко не так давно кулаком доводив
свою правоту у дискусії з Ляшком
під час засідання погоджувальної
ради парламенту. Проте той інцидент не впливає на рейтинги та
шанси обох досвідчених політиків.
Бойко виглядає як вірогідний пред-

ставник «партії реставрації», тоді
як Ляшко апелюватиме до ідеалів
Майдану та намагатиметься скласти конкуренцію Юлії Тимошенко у
боротьбі за дисциплінований електорат глибинки Центральної та Західної України.
Цікаво зауважити, що Володимир Гройсман (діючий голова уряду) стверджує, що у нього відсутні
президентські амбіції. Принагідно
можна пригадати цікавий факт:
більшість українських президентів
працювали прем’єр-міністрами під
час президентських повноважень
свого попередника, виключенням
став хіба що Петро Порошенко,
який був міністром економіки в уряді Миколи Азарова. Проте для Володимира Борисовича нагальним питанням є збереження прем’єрського
портфелю та перспектив здійснення економічних перетворень, адже
той, кому вдасться розпочати вихід
економіки країни з кризи, зуміє
отримати значні політичні дивіденди. Припускаю, що Гройсман не виключає для себе президентської
кар’єри, але це питання для нього
зараз не на часі.
Андрій Садовий, опозиційність
якого останнім часом росте наче

купи львівського сміття, стверджує, що також не має президентських амбіцій. Справді –
балотуватися на вищу посаду в
країні з крісла мера навіть великого та впливового міста –
це авантюра, багато в чому
Україна до подібного сценарію
розвитку політичних подій не
доросла. «Самопоміч», яку очолює
Андрій Іванович, протягом двох з
хвостиком років перебування у великій політиці не зуміла вийти зі
статусу політичної франшизи на рівень загальнонаціональної партії.
Вірогідний союзник Садового, Міхеїл Саакашвілі, так само кохається в
опозиційній риториці, але ближчим
часом може претендувати хіба що
на посаду голови уряду та статус локомотиву партійного списку в разі
дочасних виборів до Верховної
Ради. Попри гучні заяви він навряд
чи став у короткі терміни лідером
розгалуженої партії.
З високою вірогідністю візьмуть
участь у майбутніх президентських
виборах Анатолій Гриценко («Громадянська позиція»), Олег Тягнибок (ВО «Свобода»), лідер Аграрної
партії Віталій Скоцик. Для кожного
з них подібна процедура – щось на
кшталт підтвердження власного політичного потенціалу, спроможності бути, а не видаватися.
Велика кількість громадян, що
не визначилися зі своїми політичними симпатіями, дозволяє припустити появу «темної конячки»,
що претендуватиме на симпатії
співгромадян та боротиметься за
них максимально технологічно.
Чи стане таким кандидатом Славко Вакарчук, який встиг пройти за
океаном курс лідерства чи якийсь
раніше невідомий учасник АТО –
ми дізнаємося не пізніше наступного року, адже нині говорити про
дочасні президентські вибори не
випадає.

НОВИНИ

ЗАМОВЛЯТИ
ВІДШКОДУВАННЯ
ПДВ ДОЗВОЛИЛИ
ОНЛАЙН
Розпочинає роботу електронний
реєстр відшкодування ПДВ. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.
Інформацію до реєстру вноситиме
ДФС. Відомство також перевірятиме та
закріплюватиме електронним підписом заявки бізнесу. Податки повернуть
через місяць, протягом якого затверджуватимуть суму.

Відшкодовувати ПДВ збираються
по черзі будь-якого дня.
«Відшкодування відбувається у
хронологічному порядку (підприємець, який першим подав, першим
отримує гроші за всіх рівних умов) і на
щоденній основі» – відзначили у Мінфіні.
Електронний реєстр запустили ще з
1 квітня, після чого Мінфін обіцяв наповнити його інформацією.
На відшкодування ПДВ могли претендувати лише підприємці, які беруть
участь в імпорті та експорті. Тепер така
можливість є і в інших юридичних осіб.
Нагадаємо, раніше ПДВ відшкодовували в останні 5 днів місяця.

«СОЦІАЛЬНІ» БІЗНЕСИ НАВЧИЛИСЯ ОТРИМУВАТИ
НА 11% БІЛЬШЕ ПРИБУТКУ, НІЖ КЛАСИЧНІ
Статус соціального підприємця дає
більше шансів «розкрутитися» на старті,
однак надалі виторг залежить тільки від
якості товару чи послуги, запевняють
підприємці.
Соціальне підприємництво – це концепція, згідно з якою соціальна складова у певному вигляді «вбудована» у бізнес.
«Соціальність» додає симпатичності
бізнесу і може допомогти на старті, коли
ваш продукт приходять спробувати. В
усьому іншому важливий класний про-

За матеріалами сайту uamarket.info

дукт», – запевняє керівник компанії
«23-ресторани» і засновник проекту «Тепле місто» Юрій Філюк.
Та хоч би якою класною була ідея,
без якісного продукту реальним бізнесом вона не стане. «Незалежно від того,
будемо ми Ветерано піца чи Часопис
піца, до нас приходять саме поїсти
піцу», – пояснює засновник Veterano
Pizza, член Товариства ветеранів АТО,
боєць 30-ї бригади Леонід Остальцев.
При цьому прибуток соціальних проектів в Україні буде меншим, ніж у кла-

сичного бізнесу, впевнений Юрій Філюк.
«Ви намагатиметеся все робити прозоро і правильно, через що ваші витрати
будуть більшими, ніж у традиційних
компаній», – аргументує він.
Хоча у світі у соціальних підприємств є всі шанси бути більш прибутковими, ніж звичайні. У Британії за рівних
показників якості «соціальні» бізнеси
отримують на 11% більше прибутку, ніж
традиційні, запевняє президент Українського форуму благодійників Анна Гулевська.
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«Занадто швидке падіння може видатися польотом».
Марiя фон ЕБНЕР-ЕШЕНБАХ, австрiйська письменниця

АНЕКДОТИ

Повідомлення

ДО СВЯТА

У КОСМОСІ ТЕЖ ЖАРТУЮТЬ
12 квітня увесь світ відзначає День авіації й космонавтики – пам’ятну дату,
присвячену першому польоту людини в космос.

56

років тому радянський
льотчик Юрій Гагарін
на космічному кораблі
«Восток» здійснив орбітальний обліт Землі.
Учинок героїчний і неймовірний на
той час. Відтоді польоти людини в
космос стали для багатьох звичним
явищем. Мало хто стежить нині за
такими подіями і за тими надважливими відкриттями, які роблять під
час свого перебування в космосі сучасні астронавти. Однак навіть ця
героїчна професія неможлива без гумору – в космонавтиці трапляється
безліч курйозних історій. Адже підкорювачі Всесвіту – звичайні люди,
якщо не брати до уваги їхню виняткову сміливість і альтруїзм. І, відповідно, вони люблять пожартувати.
Анекдотів та байок на тему «людини
в космосі» існує чимало. Ось одна із
них.
Якось дружба народів привела до
того, що в 1980 р. в’єтнамський космонавт Фам Туан склав компанію радянському підкорювачеві зоряних
просторів В. Горбатко. Фам Туан (по-

зивний «Терек-2») майже відразу ж
почав скаржитися на Землю, що
йому нічого важливого не доручають, що його ігнорують, що в ньому

не бачать підкорювача космосу і
справжнього помічника; він скаржився, що його командир (позивний
«Терек-1») змушує його виконувати
тільки чорну роботу на борту, а всі
цікаві речі робить сам. І, в кінці кінців, він так набрид своїм ниттям
усім у Центрі керування польотами,
що одного разу йому повідомили:
– Терек-2, для вас є важливе завдання!
В’єтнамець одразу пожвавішав.
– Терек-2, терміново перейдіть у
другий відсік.
Він виконав.
– Відкрийте шафу №7.
Він відкрив.
– Дістаньте синій ящик №5.
Він дістав.
– Відкрийте його. Бачите банан?
Відкрив. Побачив.
– Почистіть банан.
Наївна душа, він почистив у передчутті найважливішої місії в історії космічного В’єтнаму.
– А тепер, – у Центрі у всіх уже
піднявся настрій, – передайте банан
Тереку-1...

ШОУ

ОТАКОЇ

МАЙЖЕ З ІНШОЇ
ПЛАНЕТИ

ЖИТТЯ НА МАРСІ… БУЛО?

Т

орік 23 шотландця погодилися стати учасниками реаліті-шоу «Едем» з виживання у складних умовах. Молодим людям було запропоновано за рік побудувати
цілий соціум, відмовившись від усіх благ цивілізації,
використовуючи тільки підручні засоби. Територію, на
якій проходили зйомки проекту, обнесли стіною, щоб унеможливити взаємодію учасників із зовнішнім світом.
Через 12 місяців учасники проекту вийшли до людей. І,
як виявилося, вони пропустили досить багато важливих
подій. Так, за рік їх перебування у глушині британці підтримали вихід країни з ЄС, у США відбулися вибори, за результатами яких переміг мільярдер Дональд Трамп. Але
більше, ніж Brexit, учасників реаліті-шоу здивував той
факт, що їхній проект закрили після четвертого випуску.
Чому їм ніхто відразу про це не повідомив – з’ясувати
так і не вдалося.

Н

ещодавно на сайті американського космічного агентства NASA були опубліковані світлини Марса, на яких
помічено загадкові об’єкти, що нагадують вежі або їхні фундаменти. Деякі дослідники-уфологи переконані, що ці споруди мають
явно штучне походження. Мовляв, це зараз Марс ненаселений,
але колись давно планета, безумовно, була заселена розумними
істотами, що досягли найвищого
рівня прогресу.
Ні представники наукового
співтовариства, ні NASA такі «відкриття» ніяк не пояснюють.
До речі, до знімків з «вежами»
були ще світлини з того ж Марса,
на яких уфологи роздивилися статую людиноподібної істоти. Ще
раніше знімки радували дослідників-аматорів скам’янілостями, схожими на равликів, тінню воїна в
скафандрі й навіть цілим примарним містом.
Тим часом, офіційна наука подарувала світу інше відкриття.
Приблизно 3 млрд. років тому на
Червону планету впав великий ас-

тероїд, який викликав два великі
цунамі, що виникли в існуючому
тоді океані, заявили вчені.
Усе вищевказане викликає
лише одну асоціацію, яку хочеться прокоментувати цитатою із
улюбленої комедії Е.Рязанова
«Карнавальна ніч» (друкуємо мовою оригіналу – так смішніше):
«Товарищи! Товарищи, всех вас
интересует вопрос: «Есть ли
жизнь на Марсе?» Прошу всех
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взглянуть на небо! Снизу звездочки кажутся маленькие-маленькие.
Но стоит только нам взять телескоп, и посмотреть вооруженным
глазом, как мы уже видим две
звездочки, три звездочки, четыре
звездочки… Лучше всего, конечно, пять звездочек. Есть ли жизнь
на Марсе, нет ли жизни на Марсе,
это науке неизвестно. Наука еще
пока не в курсе дела... А-ха-хаха... Асса!»

Малював Микола КАПУСТА

Підготувала Інна КУНИЦЬКА

ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПІЛКИ
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
Заснована у травні 1992 р.

– Мамо, я от подумав: стану я все-таки
космонавтом. От колись одружуся, дружина постійно казатиме: «Пропилосось,
приберися, винеси сміття, сходи у магазин»... А я не можу – я в космосі!
***
Ще Ейнштейн сказав:
– Є тільки дві нескінченні речі – Всесвіт і
людська дурість. Правда, щодо Всесвіту
я не певен.
***
– А я боюся літати на літаках...
– А я на потягах боюсь.
– А на потягах чого?
– Ну уяви, потяг, що летить... це ж вмерти можна!
***
Чи знаєте ви, що коли китайці б’ються
район на район – бійку видно з космосу.
***
Застілля. Одна дама, чий чоловік має
спортивну машину:
– Мій чоловік їздить зі швидкістю 300 кілометрів за годину.
Дружина космонавта, бажаючи, очевидно, вступити в розмову із цією дамою,
звертається до сусіда-чоловіка:
– А третя космічна, це скільки кілометрів
за годину?

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
ОКСАНА МИХАЙЛЕНКО-ГУЦУЛ
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
ІННА КУНИЦЬКА

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ
ТА ВИДАВЦЯ СООР-МЕDІА:
вул. Чигоріна, 12,
м. Київ, 01042
Телефон: (044) 529-93-47
Факс: (044) 529-75-10
E-mail: mail@visty.com.ua

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ У ЧЕТВЕР
Віддруковано у видавничому комплексі
ПСК «Редакція газети «Вісті...» СООР-МЕDІА PRINT
Адреса: вул. Красовського, 16-Б, Бровари, 07400.
http://www.printing.coop/
R
Матеріали публікуються на правах реклами.
Відповідальність за рекламу несуть рекламодавці.
Тираж 17650. Зам. №2-14

16

№14 (1295), четвер, 6.04.2017 р.

КАЛЕЙДОСКОП
ГОРОСКОП НА 10.04–16.04

ФОТОВІКОНЦЕ

КРАСА НАДИХАЄ

ОВЕН (21.03–20.04)
Аби бажання відповідали можливостям, час від часу «вмикайте гальма»,
особливо у тому, що стосується радикальних змін у
житті. Зокрема уникайте надто рішучих кроків в
особистих стосунках.

Ц

ьогоріч білим лебедям, як ніколи, прийшлися до вподоби водойми на Рогатинщині. Майже на кожному з них можна побачити
цих граційних птахів, які прикрасили озера, додали їм романтики. Ось і на сільському ставі у Черневі поселився цей одинак.
Чому він один, невідомо, можливо, втратив у дорозі свою половинку…

ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05)
Не варто проявляти впертість і
нав’язувати оточенню свої погляди,
оскільки це може ускладнити взаємини. Відпочиньте,, уникайте
стресів і критичних ситуацій.
у

Михайло МАЗУР

БЛИЗНЯТА (21.05–21.06)
Запорука успіху – ваші партнери, їх поради та ресурси, а також ваша працездатність. Будьте уважними до друзів та однодумців,
серйозних розбіжностей з ними.
ц , щоб
щ уникнути
у
РАК (22.06–22.07)
У ваше життя увірвуться непередбачені
обставини. Виникнуть проблеми,
розв’язання яких потребуватиме вашого негайного втручання.
ру
ЛЕВ (23.07–23.08)
Відчувши тиск, намагайтесь відстоювати свою позицію коректно, але рішучо.
Сприятливий період для духовних пошуків і відкриттів
у цій
р
ц сфері.
ДІВА (24.08–23.09)
Обставини змусять вас діяти швидко.
Часу на обмірковування рішень буде
мало, тому не соромтеся радитися з досвідченими
людьми,
д , зіштовхнувшись із незвичним завданням.

КРОСВОРД «РІДНА ПРИРОДА»
бами чи горами. 2. Гурт копитних
тварин. 3. Група птахів, тварин,
риб, які тримаються разом. 4.
Медоносна комаха, що збирає
квітковий нектар і переробляє
його на мед. 8. Багаторічна вічнозелена рослина, яка паразитує на багатьох породах дерев.
10. Баштанна сланка рослина з
великими їстівними плодами. 13.
Дерево родини вербових із високим прямим стовбуром. 15. Багаторічна водяна або болотна
трав’яниста рослина родини злакових із високим стеблом і розлогою пірамідальною волоттю.
16. Найпростіший вулик – видовбана колода, яку навішують на
дерево, або дупло в дереві, де
живуть бджоли. 17. Дерево або
кущ з гнучким гіллям, цілісними
листками і зібраними в сережки
одностатевими квітками.

Склав Василь ВЕРБЕЦЬКИЙ
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СКОРПІОН (24.10–22.11)
Можливий початок службового роману. Особливо ексцентричні представники цього знака захочуть змінити імідж. Однак зараз
для
не дуже сприятливий період.
д цього
ц
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ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД «РІДНА ПРИРОДА»
ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Поляна. 6. Гніздо. 7. Груша. 9. Чайка. 11. Бекас.
12. Отава. 14. Газон. 18. Олень. 19. Клімат. 20. Боскет.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Долина. 2. Табун. 3. Зграя. 4. Бджола. 8. Омела.
10. Кавун. 13. Тополя. 15. Очерет. 16. Борть. 17. Верба.

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Рівнина, невеликий луг, зазвичай на узліссі
або серед лісу. 6. У птахів – влаштоване або пристосоване місце
для кладки яєць і виведення пташенят. 7. Садове і лісове фруктове дерево з темно-зеленим цупким листям та плодами, що переважно мають форму заокругленого конуса. 9. Морський водоплавний птах родини сивкових.
11. Невеликий болотяний птах з
довгим прямим дзьобом. 12. Трава, що відростає на місці скошеної. 14. Ділянка землі в парку,
саду, на бульварі, засіяна травою, іноді засаджена квітами. 18.
Велика жуйна тварина (свійська і
дика) з гілчастими рогами і коротким хвостом. 19. Метеорологічні умови, властиві певній місцевості. 20. Невеликий штучний
гай.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Рівна плоска
місцевість, розташована між гор-

ГУСАКІВСЬКЕ СПОЖИВЧЕ
ТОВАРИСТВО ПРОДАЄ
нежитлове приміщення магазину
«Продовольчі товари», яке знаходиться за адресою: Львівська область, Мостиський район, с. Гусаків,
вул. Л.Українки, 4.
Телефон для довідок: (097) 616-59-07.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ
З АУКЦІОНУ:
нежитлову будівлю (Літ.ББ’), (Літ.В) за
адресою: смт Великий Березний, вул.
Шевченка, буд. 74.
Стартова ціна – 1400 тис. грн.
Реєстраційний внесок – 170 грн.
Гарантійний внесок – 10% від стартової
ціни.
Аукціон відбудеться 20 квітня 2017 року
за адресою: смт Великий Березний,
вул. Шевченка, 74.
Останній термін реєстрації учасників –
до 13 квітня 2017 року.
Телефон для довідок: (03135) 2-12-44.
На правах реклами

ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)
Щоб не зіпсувати відносини з керівництвом, уникайте суперечок. Непослідовна й суперечлива позиція партнерів не сприятиме успіху.
у у

СТРІЛЕЦЬ (23.11–22.12)
Ваші почуття пройдуть серйозну перевірку. Заради зміцнення стосунків із коханою людиною та друзями доведеться чимось пожертвувати. Ті взаємини, в яких кохання не залишилося,, розірвуться.
р
КОЗЕРІГ (23.12–20.01)
Несприятливий психологічний клімат
удома потребуватиме пильної уваги.
Вам давно вже пора щось змінити у взаємостосунках із батьками та своєю родиною.
ВОДОЛІЙ (21.01–19.02)
Можливо, ваше найближче оточення,
рідні потребуватимуть підтримки, тож
подумайте, чим ви можете їм зарадити. Ймовірні
проблеми в поїздках та з транспортом, особливо у
середу
р ду та четвер.
РИБИ (20.02–20.03)
Деяких представників цього знака підстерігатимуть спокуси фінансового характеру, але краще не «грати по-крупному». Завжди слід залишати резерв, особливо це буде актуальним у другій половині тижня.

Тетяна НІКОЛАЄВА

РЕКЛАМУЙ
СВОЄ ДЛЯ СВОЇХ
У СВОЇЙ ГАЗЕТI

«ВIСТI...»!

З ПИТАНЬ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗА НОМЕРОМ
(044) 529-93-47, АБО НАДСИЛАЙТЕ ЛИСТИ НА ЕЛЕКТРОННУ
АДРЕСУ MAIL@VISTY.COM.UA З ПОЗНАЧКОЮ «РЕКЛАМА У «ВІСТІ…»

