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ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ

ПОВЕРНЕННЯ

ЕФЕКТИВНЕ  ВИКОРИСТАННЯ  ПЛОЩ:ЕФЕКТИВНЕ  ВИКОРИСТАННЯ  ПЛОЩ:

Золотоніське районне споживче товариство, Золотоніське районне споживче товариство, 

що на Черкащині, належить до розряду тих, у що на Черкащині, належить до розряду тих, у 

кого є чому повчитися. Тут результативно гос-кого є чому повчитися. Тут результативно гос-

подарюють; у відповідності до вимог часу мо-подарюють; у відповідності до вимог часу мо-

дернізують торговельну галузь і ресторанне дернізують торговельну галузь і ресторанне 

господарство, приводячи підприємства до кон-господарство, приводячи підприємства до кон-

курентоспроможного стану; відкривають закла-курентоспроможного стану; відкривають закла-

ди харчування сучасного формату, розраховані ди харчування сучасного формату, розраховані 

на задоволення потреб різновікових категорій на задоволення потреб різновікових категорій 

населення. Споживча кооперація відіграє від-населення. Споживча кооперація відіграє від-

чутну роль у фінансово-господарській структурі чутну роль у фінансово-господарській структурі 

району, її присутність на ринку пропозицій району, її присутність на ринку пропозицій 

і послуг досить потужна.і послуг досить потужна.

ТЕМА  НОМЕРАТЕМА  НОМЕРА

ПРИВІТАННЯ ЧЛЕНАМ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ, ПРАЦІВНИКАМ КООПЕРАТИВНИХ ПРИВІТАННЯ ЧЛЕНАМ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ, ПРАЦІВНИКАМ КООПЕРАТИВНИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ І ПІДПРИЄМСТВ, ВЕТЕРАНАМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИОРГАНІЗАЦІЙ І ПІДПРИЄМСТВ, ВЕТЕРАНАМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

Шановні кооператори, дорогі друзі!Шановні кооператори, дорогі друзі!

Правління Всеукраїнської центральної Правління Всеукраїнської центральної 

спілки споживчих товариств і Цен-спілки споживчих товариств і Цен-

тральний комітет Профспілки праців-тральний комітет Профспілки праців-

ників споживчої кооперації України ників споживчої кооперації України 

щиросердечно вітають Вас зі світлим щиросердечно вітають Вас зі світлим 

святом – Воскресінням Христовим!святом – Воскресінням Христовим!

Великдень є важливою складовою Великдень є важливою складовою 

частиною нашого життя. Віра, тради-частиною нашого життя. Віра, тради-

ції й духовність єднають нас, до якої ції й духовність єднають нас, до якої 

б конфесії ми не належали, до якої б б конфесії ми не належали, до якої б 

церкви ми не ходили. Нині як ніколи церкви ми не ходили. Нині як ніколи 

нам потрібні єдність, порозуміння, нам потрібні єдність, порозуміння, 

співчуття і любов один до одного.співчуття і любов один до одного.

Світле Христове Воскресіння утвер-Світле Христове Воскресіння утвер-

джує нас у тому, що дотримання джує нас у тому, що дотримання 

Заповідей Господніх є найпершою Заповідей Господніх є найпершою 

необхідністю і найвищим законом необхідністю і найвищим законом 

людського буття, оскільки вони є людського буття, оскільки вони є 

тим життєдайним джерелом, тим життєдайним джерелом, 

з якого ми черпаємо духовну силу, з якого ми черпаємо духовну силу, 

мудрість і наснагу.мудрість і наснагу.

Тож нехай ці святкові дні наповнять Тож нехай ці святкові дні наповнять 

ваші серця світлом любові до ближ-ваші серця світлом любові до ближ-

ніх, зміцнять віру, дарують наснагу ніх, зміцнять віру, дарують наснагу 

і надію на милосердя Боже, а також і надію на милосердя Боже, а також 

надихають нас на добрі справи та надихають нас на добрі справи та 

самовіддану працю на благо спо-самовіддану працю на благо спо-

живчої кооперації та нашого народу. живчої кооперації та нашого народу. 

Бажаємо доброго здоров’я, щастя і Бажаємо доброго здоров’я, щастя і 

Божої ласки кожній родині.Божої ласки кожній родині.

Христоc Воскрес!  Воістину ВоскресХристоc Воскрес!  Воістину Воскрес!

І.Л. ГОРОХОВСЬКИЙ, 
Голова Правління 
Укркоопспілки

В.П. ЛЕВИЦЬКИЙ,
Голова ЦК Профспілки 
працівників споживчої 
кооперації України



2 №15 (1296), четвер, 13.04.2017 р.

ОФІЦІЙНО

 КООПЕРАЦІЯ І БІЗНЕС

ВАСИЛЯ МИХАЙЛОВИЧА 
КРІЦАКА, 

директора підприємства споживчої коо-
перації «Ринок» Надвірнянського район-
ного споживчого товариства, з 55-річним 
ювілеєм, який він святкує 13 квітня. 

Шановний Василю Михайловичу!
Прийміть наші найщиріші вітання з наго-
ди Вашого ювілею!
Зичимо Вам міцного здоров’я, особисто-
го щастя, злагоди та чудового настрою, 
родинного затишку і сімейного добробу-
ту. Нехай завжди Вас супроводжує уда-
ча, постійно зігріває тепло людської 
вдячності, а будні та свята наповнюють-
ся радістю, світлом та любов’ю рідних і 
близьких. 
Вічної молодості Вашій душі та доброти 
серцю, здійснення всіх Ваших планів та 
сподівань.

Від щирого серця бажаємо здоров’я,
Без нього не милі всі добрі діла,
В здоров’ї – багатство, і радість, і сила,
А більшого щастя на світі нема.
А Ваша енергія, мудрість та сила 
Нехай не згасають ніколи з літами.
Душа ж Ваша чиста, велика й красива
Та усмішка щира хай буде між нами.
Здоров’ям міцніти, життям радіти,
Хай радість приносять онуки і діти.
Хай Ваша родина росте, розквітає,
На добрі діла хай Господь наставляє!

З повагою 
колектив ПСК «Ринок» Надвірнянського 
районного споживчого товариства

НИЗЬКИЙ  УКЛІН 

УСІМ  НЕБАЙДУЖИМ 

ЛЮДЯМ 

У березні мою сім’ю спіткала велика 
біда – пожежа знищила будинок і все 
надбане майно. Однак, незважаючи на 
важкі часи, ми не залишились сам на 
сам зі своїм розпачем, а відчули велику 
підтримку колег по роботі та небайду-
жих серцем людей, які підставили друж-
нє плече.

Висловлюю щиру подяку за надання 
допомоги у відновленні мого житла 
коо ператорам Тернопільщини, особис-
то голові правління споживспілки Ми-
хайлу Павловичу Лазару, заступнику 
голови правління Михайлу Івановичу 
Гуменюку, голові правління Шумського 
районного споживчого товариства Ана-
толію Антоновичу Захожому,  директо-
ру КП «Скориківське» Підволочиського 
райспоживтовариства Богдані Петрівні 
Зубик, головам правлінь районних спо-
живчих товариств, споживчих това-
риств, директорам торговельних під-
приємств споживчої кооперації області 
і всім-всім, хто відгукнувся і допоміг, 
підтримав морально та матеріально у 
подоланні наслідків цього лиха.

Велике Вам спасибі і низький уклін!
Користуючись нагодою, хочу приві-

тати всіх із наступаючим світлим святом 
Воскресіння Христового. Нехай Господь 
береже Вас і Ваші родини, Божої благо-
даті Вам. Здоров’я, щастя, добробуту, 
мирного неба над головою та впевне-
ності у завтрашньому дні! 

Від імені усієї нашої родини 

Світлана СТЕЛЬМАЩУК

ПОДЯКА

ДОБРА  СПРАВА

4 квітня 2017 року у приміщенні Укоопспілки 
почергово відбулись збори акціонерів відра-
зу двох всеукраїнських страхових компаній 
– Товариства з додатковою відповідальністю 
«Страхова компанія «Укоопгарант» та При-
ватного акціонерного товариства «Страхова 
група «Ю.БІ.АЙ». Акціонерам обох компаній 
належало прийняти стратегічне рішення про 
об’єднання компаній в нову потужну страхо-
ву групу, мета якої – посісти провідні позиції 
на українському страховому ринку вже у 
найближчому майбутньому. 

З ібрання відкрив Голова Правління 
Укоопспілки Ілля Леонідович Горо-
ховський, який зокрема наголосив 
на позитивних зрушеннях, що від-
булися останнім часом у роботі стра-

хової компанії «Укоопгарант» завдяки впро-
вадженню нових методів роботи та оновлен-
ню команди топ-менеджменту. Ці заходи вті-
лювалися у співпраці із Cтраховою групою 
«Ю.БІ.АЙ». Думку Голови Правління підтри-
мали усі присутні, зокрема голови правлінь 
облспоживспілок та керівники підприємств і 
організацій системи споживчої кооперації.

Олександр Заболотний, генеральний дирек-
тор ТДВ «СК «Укоопгарант» та Андрій Мороз, 
генеральний директор ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» до-
повіли акціонерним зборам своїх компаній, що 
шляхи поглиблення стратегічного партнерства 
між СК «Укоопгарант» та Страховою групою 
«Ю.БІ.АЙ» попередньо відпрацьовувалися ме-
неджментом обох компаній.

Перспективи злиття компаній позитивно 
сприйняла переважна більшість акціонерів 
обох зібрань. У надзвичайно конструктивній 
атмосфері обговорені деталі об’єднання потуж-
ностей та фінансових ресурсів. У підсумку, на 
обох акціонерних зборах схвалені процедури 
злиття компаній та утворення нового потужно-
го і фінансово надійного гравця на страховому 
ринку України – Приватного акціонерного то-
вариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ – КООП».

Таке об’єднання завдяки обміну досві-
дом, технологіями та корпоративними 
зв’язками дозволить досягти якісно нових 
показників у сервісі, охопити страховим за-
хистом ключові ринкові ніші, на яких рані-
ше працювали обидві компанії. Об’єднавчий 
процес страховиків підтримано навіть на 
міжнародному рівні. Адже ПрАТ «СГ «Ю.
БІ.АЙ», на базі якої створюється нова стра-
хова група, днями прийнято до лав Міжна-
родної федерації корпоративного та взаєм-

ного страхування (International Cooperative 
and Mutual Insurance Federation) у Лондоні. 
Членство у цій структурі забезпечить новій 
страховій групі підтримку у сфері міжна-
родного перестрахувального захисту ризи-
ків українських підприємств та громадян, 
дозволить обмінюватися досвідом у сфері 
методології та провідних технологій стра-
хування, які впроваджуються в усьому світі, 
де існує кооперативний страховий рух. 

Одним із пріоритетів нової страхової гру-
пи буде підтримка кооперативного руху в 
Україні, забезпечення його учасників ефек-
тивним, прозорим та доступним страховим 
захистом. Уже найближчим часом коопера-
тивна спільнота України отримає цілу низку 
нових та цікавих пропозицій, які найкращим 
чином відображатимуть ідеологію коопера-
тивного руху – «Свій до свого по своє».

Альона ЦЬОМЕНКО

СТРАХОВА ГРУПА «Ю.БI.АЙ – КООП»: 

СТРАТЕГIЯ  ОБ’ЄДНАННЯ

Різноманітна великоднева ви-
пічка, яйця, м'ясо та м'ясопродук-
ти, овочі, фрукти та інше розмаїт-
тя асортименту продовольчих то-
варів запропонували кооперато-
ри Чаплинського, Скадовського, 
Нижньосірогозького районів та 
Херсонського споживчого товари-
ства мешканцям обласного цен-
тру на передсвятковому ярмарку. 

Подібні заходи, за участі коо-
ператорів, відбулися майже в усіх 
районах області. До того ж, всі ви-
робничі підприємства системи та 

заклади ресторанного господар-
ства пропонували широкий вибір 
власної великодневої продукції. 

Заздалегідь підготувалось до 
проведення тематичної виставки-
продажу правління Каланчацького 
районного споживчого товариства, 
сформувавши великодневий асор-
тимент продукції. Особливо корис-
тувалися попитом виготовлені за 
традиційними рецептами паски, 
рулети, пироги. Також гарно купу-
вались кулінарна м'ясна, рибна 
продукція та ковбасні вироби.

Великдень – це символ пере-
моги добра над злом і початку но-
вого життя. Це одне з тих свят, яке 
спонукає кожного з нас ще раз за-
мислитись над вічними цінностя-
ми християнської моралі, дає нам 
добру нагоду наповнити свої сер-
ця добротою і милосердям. Ось 
чому напередодні Великодня коо-
ператори Каховського району че-
рез благодійний фонд «Лепта» на-
дали продовольчу підтримку ма-
лозабезпеченим сім'ям. Голова 
правління Каховського районного 
споживчого товариства Зінаїда 
Каркіна впевнена, що разом із до-
помогою ми віддаємо частинку 
свого тепла і любові нужденним.

Дирекція Херсонського коопе-
ративного економіко-правового ко-
леджу, підтримуючи своїх пенсіо-
нерів, постійно надає їм продоволь-
чу та матеріальну допомогу. Не ви-
нятком стали і Великодневі свята. 
Головне для пенсіонерів відчувати, 
що їх пам'ятають, про них дбають, 
що не переривається їхній зв'язок з 
коледжем, якому вони віддали 
свою працю, де були успішними, 
шанованими і головне – молодими.  

Дирекція підприємства «Цен-
тральний ринок» облспоживспіл-
ки, продовжуючи акцію «З добром 
до людей», залишилась послідов-
ною в наданні допомоги малоза-
хищеним верствам населення, на-
самперед пенсіонерам. Зі слів ди-
ректора підприємства Нураддіна 
Юсіфова: «Люди похилого віку 
просять нас про допомогу і ми не 
можемо відмовити їм, особливо 
напередодні Великодня, бо розу-
міємо, що більшість з них, на 
жаль, не мають коштів навіть на 
саме необхідне – хліб, не говоря-
чи вже про паски». 

Голова правління Споживспіл-
ки Херсонської області Валерій 
Шахунов, підсумовуючи проведе-
ну роботу напередодні великого 
християнського свята, зазначив, 
що кооператори Херсонщини ні-
коли не стоять осторонь від життя 
і потреб мешканців області, за-
вжди допомагають і підтримують 
їх, і роблять це від щирого серця.  

Прес-служба Спілки 

споживчих товариств 

Херсонської області

ВЕЛИКДЕНЬ – ЧАС МУДРОСТI ТА МИЛОСЕРДЯВЕЛИКДЕНЬ – ЧАС МУДРОСТI ТА МИЛОСЕРДЯ
  ХЕРСОНЩИНА   Про активну участь кооператорів Херсонщини у суспільному житті регіону 
говорять їх добрі справи. Сьогодні ми розповімо про заходи, які проводились в системі 
Споживспілки до одного з найвеличніших свят – Великодня.
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ТЕМА НОМЕРА

ДЕ ВСЕ – В ОДНОМУ МІСЦІ

Раніше Торговельний центр 
представляв собою велике двопо-
верхове приміщення у самому 
центрі Золотоноші на два входи: 
у лівому крилі – маркет «Злаго-
да», у правому – свої та здані в 
оренду магазинчики. В ході ре-
конструкції два зали першого по-
верху об’єднали в один, ущільни-
лися на другому, на місці підсо-
бних приміщень відкрили кафе, а 
головне – освоїли 600 квадратних 
метрів підвалу і віддали їх в орен-
ду під second hand. Усе це дозво-
лило вивільнити і залучити до 
господарської діяльності додат-
кові площі, збільшити потоки по-
купців і створити для них необ-
хідні зручності. 

Сьогодні кооперативний Торго-
вельний центр представляє собою 
комплекс «Все – в одному місці». 
Не виходячи з приміщення, тут 
можна: отоваритись у маркеті 
«Злагода»; поїсти в кафе; зробити 
зачіску в перукарні; придбати то-
вари для немовлят або домашньо-
го вжитку; якщо дозволяє гама-
нець – поцікавитися новинками 
одягу від відомого українського 
дизайнера Віктора Черкаського, а 
якщо ні, то спуститися східцями 
нижче і там знайти потрібну річ за 
зниженою ціною – словом, це вже 
той сучасний формат торгівлі, ко-
трий економить час покупця і про-
понує широкий спектр послуг.

ОЧІ БОЯЛИСЬ, 
А РУКИ ЗРОБИЛИ
– Проект реконструкції під-

вального приміщення ми вигото-
вили ще у 2004 році, однак сумні-
валися, чи підуть туди люди, адже 
у місті не те що не бракує торго-
вельних пропозицій і офісних 
площ – їх надлишок, – говорить 
Володимир Олексійович. – І тіль-
ки недавно зважились і ризикну-
ли. За консультаціями звернули-
ся до проектанта Торговельного 
центру пана Сметаніна, який сво-
го часу розробляв нам технічну 
документацію. Він пропонував 
зробити вхід у підвальне примі-
щення посеред залу. Я ж інтуїтив-
но відчував, що він має бути збо-
ку: цей  механізм витратніший, 
зате дозволить зекономити близь-
ко 40 кв. м корисної площі. Ось 
цих бокових сходів на нульовий 
поверх раніше не було, вони 
з’явилися на місці колишньої 
клумби. Нам довелося вибрати і 
вивезти звідси вагон грунту, аби 
вивільнити простір для подаль-
ших робіт. Як наслідок, на першо-
му етапі поки що задіяно 600 ква-
дратних метрів підвалу, які при-
носять стабільний щомісячний 

дохід. У найближчих планах – роз-
ширитись до 1000 кв. м. Бо як тіль-
ки ми привели ці приміщення в 
порядок, з’явилося немало бажа-
ючих взяти їх в оренду. А це до-
даткові фінансові надходження.

ПІД БРЕНДОМ СООР
Найкращі та найвигідніші міс-

ця після реконструкції, зрозуміла 
річ, були віддані під кооперативну 
торгівлю. Відділ парфумів, канц-
товарів й іграшок тепер розмістив-
ся одразу при вході та займає 70 кв. 
метрів. Що виграли при цьому? По-
перше, об’єднали три відділи в 
один, що дозволило скоротити 
кількість працюючих; збільши-
лось число відвідувачів; вільний 
доступ до товарів додав зручнос-
тей і покупцям, і продавцям.

Ще одна спілчанська точка – 
магазин «Товари для дому», ко-
трий одразу прийшовся до душі 
покупцям. 

– Раніше це були два окремі 
відділи: електротоварів і посуду, 
– говорить завідуюча Зоя Литви-
ненко. – Тепер асортимент значно 
розширився і цілком відповідає 
назві. 

І дійсно, тут від пропозицій очі 
розбігаються, продавці і покажуть, 
і розкажуть, і порадять. На моє за-
питання: «Чого у магазині при та-
кій різноманітності все-таки не-
має?» Зоя Володимирівна на мить 
задумалася, що означало: якщо 
якась позиція відсутня сьогодні, то 
на ваше замовлення доставимо її 
завтра. «У людей, на жаль, бракує 
грошей. А ми завжди готові задо-
вольнити їхні потреби».

ПОВЕРНУТИ КОЛИШНЮ 
СЛАВУ «ЗЛАГОДИ»
Не змінив дислокації лише мар-

кет «Злагода». Але тільки дислока-
ції, бо нині він переживає своє відро-
дження, до нього знову повертають-
ся колишні популярність і слава. 

– Наш маркет – один з найбіль-
ших у місті, а ми прагнемо зроби-
ти його ще й найпопулярнішим, 
– планку директор Валентина Ва-
лах задає високу. – Сьогодні важ-
ко людей чимось здивувати, тому 
намагаємось запропонувати та-
кий асортимент, якого немає у на-
ших конкурентів. Багато заво-
зиться товарів з Польщі, з інших 
європейських країн, отримуємо 
«Новою поштою» посилки зі Льво-
ва, Тернополя, часто проводимо 
цінові й заохочувальні акції – ак-
тивні форми торгівлі дають хоро-
ший фінансовий результат. 

– Починаємо переформатуван-
ня маркету згідно з новою плано-
грамою, – Володимир Олексійович 
не дозволяє собі видавати бажане 
за дійсне і тільки тоді ділиться сво-
їми думками, коли перспектива їх 
втілення вже реально прогляда-
ється. – На днях у тестовому режи-
мі має запрацювати міні-пекарня. 
Введення її в експлуатацію ми спе-
ціально приурочили до Велико-
дніх свят з тим, щоб на нових по-
тужностях, за новими технологія-
ми виготовити і запропонувати 
місцевим жителям перші партії 
пасок. Прибудували її до «Злаго-
ди» практично «з нуля». З облад-
нанням допомогли тернопільчани: 
спеціально замовили його для нас 
в одній з німецьких фірм, з якою 
співпрацюють. Сподіваємось, що 
покупці належним чином оцінять 
смакові якості наших ексклюзив-
них хлібобулочних виробів. 

Нас зацікавив досвід немирів-
чан з виготовлення та реалізації 
власної продукції, про який роз-
повідав з трибуни останніх зборів 
Ради Укркоопспілки голова спо-

живчого товариства «Малина» 
Михайло Літовчук і про який до-
кладно писали «Вісті…». От і по-
думалось: а чому б нам не спробу-
вати піти вже апробованим коле-
гами шляхом? Якщо такі обсяги 
своєї продукції розходяться у де-
сятитисячному Немирові, то в Зо-
лотоноші з її втричі більшим на-
селенням можливості ще кращі. 
До того ж, це центр лівобережної 
Черкащини, сюди їдуть і за покуп-
ками, і на відпочинок. Так що ми 
розвиваємось у схожому руслі.

ПРИЙШОВ, 
ПОБАЧИВ, ПРИДБАВ
– З тильного боку Торговельного 

центру розташований наш коопера-
тивний ринок, – веде далі Володи-
мир Давиденко. – Для зручності від-
відувачів на місці запасного входу 
ми зробили прямий вихід на тери-
торію ринку. Відвели приміщення 
під пункт з надання ритуальних по-
слуг. Облаштували платний туа-
лет. Залучили в обіг до ефективного 
використання 200 кв. метрів, які 
орендує магазин «Єва», і вони нам 
приносять стабільну віддачу.

Виношуємо плани щодо друго-
го поверху. Існуючі там три зали 
хочемо об’єднати в один, що до-
зволить додатково задіяти при-
близно 100 квадратних метрів. Є 
задумка спланувати простір та-
ким чином, аби всі місця зробити 
однаково привабливими для по-
купців. Тобто, тепер, зайшовши 
до Торговельного центру, поку-
пець проходить по колу і задо-
вольняє всі свої потреби.

Ми зумисне не згадали про чу-
дове сучасне кафе, відкрите на міс-
ці підсобних приміщень і розташо-
ване поряд з входом у маркет. Цей 
кооперативний заклад громад-
ського харчування вразив нас бага-
то чим, тому про нього – в окремій 
публікації. Та навіть без цього, на-
ведених вище фактів цілком до-
сить, щоб проілюструвати ефек-
тивне використання золотонісця-
ми наявних торговельних площ. 
Хтось потерпає і несе збитки від 
колись збудованих, а тепер незаді-
яних великих споруд, а хтось по-
господарськи розпоряджається 
ними і ставить собі на службу. За 
словами пана Давиденка, на площі 
у 6000 кв. метрів кооператорам уже 
тіснувато. Проблема нині не в 
тому, щоб знайти орендарів, а в 
черзі з числа бажаючих зайняти 
місце у Торговельному центрі. Піс-
ля реконструкції і запроваджених 
новацій сюди потягнулися покуп-
ці, а разом з ними і бізнес.

Людмила ШАПОВАЛОВА
Фото Євгена ДОБРИНІНА

ЕФЕКТИВНЕ  ВИКОРИСТАННЯ  ПЛОЩ: 
ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ
У бесіді з головою правління райспоживтовариства Володимиром Давиденком торкнемося такої актуальної нині про-
блеми, як ефективне використання площ, і на прикладі одного спілчанського підприємства – Торговельного центру – 
покажемо, як це працює.  Реалізація цього грандіозного проекту стала можливою завдяки підтримці та всілякій допо-
мозі з боку голови правління Черкаської облспоживспілки Віктора Боїна і його заступника Валентини Зеленко.

«Цінуйте речі не за те, скільки вони коштують, а за те, скільки вони значать».

Пауло КОЕЛЬЙО, бразильський прозаїк i поет
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COOP: РЕГІОНИ

–С пеціалізація 
в торгівлі – 
процес ево-
люційний, – 

говорить голова правління 
Тернопільської обласної 
споживспілки  Михайло  
Лазар, – вона сприяє зрос-
танню продуктивності 
праці, поліпшенню ви-
вчення вимог покупців до 
товару, підвищення ефек-
тивності використання 
торговельних площ, забез-
печення можливості на-
дання покупцеві широкого 
вибору товарів у межах од-
нієї товарної групи.

Пояснюючи чому робо-
ту розпочали з магазинів 
«Взуття», Михайло Лазар 
зауважив, що в регіонах 
саме цей сегмент спожив-
чого ринку розвинений не-
достатньо, населення не 
завжди має можливість 
придбати якісне і не доро-
ге сезонне взуття. За цим 

товаром доводиться їхати 
в обласний центр чи задо-
вольнятися вибором не-
якісних виробів на стихій-
них ринках. Відчувається 
нестача гумових чобіт, ка-
лош, дитячого взуття, 
спортивного взуття тощо. 

На перший погляд, про-
цес відновлення спеціалі-
зації торгівлі для коопера-
ції не новий. Однак, при 
його втіленні виникли 
певні труднощі: відсут-
ність спеціалістів, торго-
вельного устаткування, 
жорсткі умови постачаль-
ників, виробників. Адже 
останні прекрасно усві-
домлюють, що на цих гру-
пах товарів можна непога-
но заробляти.

Перший магазин спеці-
алізованої торгівлі взут-
тям у Теребовлі доводить 
перспективність для коо-
перації розпочатого проек-
ту: тут щодня реалізують 

виробів на 10-15 тис. грн., а 
кількість відвідувачів по-
стійно збільшується. 

Зрозуміло, що рівень 
обертання продажів взуття 
набагато вищий, ніж у про-
довольчого асортименту, 
пояснюють кооперативні 
фахівці. Однак і величина 
торговельної надбавки тут 
відрізняється в бік вищих 
відсотків, що дозволяє за-
робляти більші доходи.

На черзі у тернопіль-
ських кооператорів від-
криття спеціалізованих 

магазинів «Взуття» у Під-
волочиську, Заліщиках, 
Чорткові, а загалом до кін-
ця року їх мережа досягне 
10 крамниць. Надалі тут 
планують взятися за осво-
єння спеціалізації прода-
жів товарів побутової хімії, 
косметики, парфумерії, га-
лантерейних виробів.

Михайло МАЗУР

Фото Романа ДАНИЛЮКА

ЗАКОНОДАВСТВО

СПЕЦIАЛIЗОВАНА ТОРГIВЛЯ: СТАРТУВАЛИ 
IЗ МАГАЗИНIВ «ВЗУТТЯ»  
 ТЕРНОПІЛЬЩИНА   У споживчій кооперації області розпочали втілення нового про-
екту в роздрібній торгівлі – спеціалізацію торговельної мережі з відкриття у рай-
центрах магазинів «Взуття». Першим став магазин у Теребовлі.

Спеціалізований кооперативний магазин «Взуття» Теребовлянського райспоживтовариства

КЛАСНИЙ  ФАХIВЕЦЬ, КЛАСНИЙ  ФАХIВЕЦЬ, 

СПОРТСМЕНКА СПОРТСМЕНКА 

I ПРОСТО  КРАСУНЯI ПРОСТО  КРАСУНЯ    
 РІВНЕНЩИНА      Елегантна, симпа-
тична, мила та комунікабельна – 
все це про інструктора з кадрів 
Клесівського споживчого това-
риства Сарненської райспожив-
спілки Вікторію Бортнік. 

Вiкторiя Олександрiвна працює у кооперацiї 
дев’ять рокiв. Роботи вистачає, i не тiльки па-
перової: вона часто спiлкується iз працiв-
никами на мiсцях; проводить спiвбесiди з пре-
тендентами на вакансiї. Каже, що найбiльше 
любить свою роботу за  можливiсть спiл ку-
ватися iз людьми. 

Народилася та виросла Вiкторiя Бортнiк у 
Клесовi. Тут зростала, ходила до школи, тут 
мрiяла про доросле життя. Батьки – Марiя Гри-
го рiвна та Олександр Васильович – радили їй всту-
пати до вишу в столицi. Та доля вирiшила iнак ше i 
Вiкторiя стала студенткою Рiвненського коопе-
ративного коледжу. Навчалася за спецiа льнiстю 
«Менеджмент органiзацiї». Пiсля його закiнчення 
її направили на роботу у Сарненську райспо-
живспiлку. А там прийняли рiшення, що Вiкторiя 
Бортнiк поїде до Клесiвського споживчого това-
риства. Ось так дiвчина повернулася до рiдного 
серцю Клесова та стала частинкою дружньої 
команди мiсцевих кооператорiв. 

Вiкторiя не одразу стала iнструктором з 
кадрiв. Спершу вона працювала експедитором, 
потiм – оператором ЕОМ, навчала, як то ка-
жуть, колег комп’ютернiй грамотi; паралельно 
здобувала спецiальнiсть «Менеджер-еконо-
мiст» у Полтавському унiверситетi економiки i 
торгiвлi. 

Вiкторiя Бортнiк не тiльки класний фахiвець, 
а й активiстка, i спортсменка. Вона представ-
ляла кооперацiю у змаганнях з легкої атлетики 
пiд час мiжгалузевої спортивної спартакiади, 
яка проходила у Березному; Сарненську рай-
спо живспiлку – у спортивних змаганнях коо-
ператорiв у Гурбах. 

– З перших днiв роботи, – дiлиться Вiкторiя 
Бортнiк, – я зрозумiла, що у кооператорiв є 
чому навчитися. Головне – вони нiколи не 
шкодують мудрої поради, завжди намагають-
ся докласти максимум зусиль для того, аби 
молодi було комфортно на робочих мiсцях. А 
ще менi iмпонує те, що колеги щоразу нама-
гаються осучаснити механiзми роботи. Тому 
органiзацiя i не стоїть на мiсцi, а постiйно ру-
хається вперед. 

Олена СОБКОВИЧ

  КАДРИ

  РЕФОРМА

ПРО ПРОДАЖ СКЛАДНИХ ПОБУТОВИХ ТОВАРIВ 

IЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РРО
6 квітня Кабінетом Міністрів України 
оприлюднено постанову КМУ, якою 
затверджено Перелік груп технічно 
складних побутових товарів, які під-
лягають гарантійному ремонту (об-
слуговуванню) або гарантійній замі-
ні, в цілях застосування РРО.

Ми уже інформували, що такий 
Перелік був затверджений ще 16 бе-
резня цього року постановою Кабіне-
ту Міністрів України №231. Але це рі-
шення було прийняте за умови його 
подальшого редагування, а тому сво-
єчасно не опубліковане.

Як наслідок, Держрегуляторна 
служба України (далі ДРСУ) постано-
ву не погодила. Мотивувалося це 
тим, що під час її прийняття, Мінеко-
номрозвитку України, як розробник, 
порушив базові принципи держав-

ної регуляторної політики, а також 
недотримано в повному обсязі ви-
моги Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності», зо-
крема:

• не погоджено даний проект акта 
з ДРСУ;

• не дотримано строків прийняття 
зауважень та пропозицій від суб’єктів 
господарювання, визначених у пові-
домленні про оприлюднення;

• не розглянуто належним чином 
та не надано обгрунтованих відпові-
дей на усі зауваження та пропозиції, 
які надійшли в строк, який передував 
прийняттю постанови.

Порахувавши витрати малого біз-
несу на фіскалізацію реалізації окре-
мих технічно-складних побутових то-

варів із застосуванням РРО, ДРСУ за-
пропонувала значно звузити сфор-
мований Мінекономрозвитку України 
загальний Перелік таких товарів, ви-
лучивши з нього понад 70 товарів у 
відповідних групах.

Однак, всупереч пропозиції ДРСУ, 
в остаточній редакції рішення Уряду 
частина товарів, запропонованих до 
вилучення, повернута до Переліку.

Рішення набирає чинності з 8 трав-
ня 2017 року.

З повним Переліком таких това-
рів можна ознайомитися на сайті 
Кабміну.

Василь ПАСЕНКО,

директор Департаменту 

комерційної діяльності,

промисловості та заготівель 

Укркоопспілки
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COOP: РЕГІОНИ

  КООПЕРАЦІЯ І БІЗНЕС

ОПОРА 

ДЛЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ

– Отже, коли і з якою метою було 

організовано «Капітал»? 

– Кредитну спілку було створе-
но у червні 2002 року працівника-
ми Мелітопольського районного 
споживчого товариства. Необхід-
ною передумовою для сталого роз-
витку кредитування стала ресурс-
на база споживчої кооперації. По-
чатковою метою створення спіл-
ки було задоволення потреб у гро-
шовому кредитуванні працівни-
ків системи райспоживтовари-
ства, збільшення товарообороту 
за рахунок продажу товарів на 
отримані позики, а також більш 
ефективне розміщення тимчасово 
вільних коштів споживчого това-
риства. Поступово масштаби на-
шої діяльності вийшли далеко за 
межі потреб системи і навіть ад-
міністративні межі міста Меліто-
поля і Мелітопольського району. 
У різний час кредитними та депо-
зитними послугами спілки ско-
ристалися також жителі Приазов-
ського, Якимівського, Веселів-
ського, Михайлівського, Токмаць-
кого, Приморського районів.

Процентна ставка по кредитах у 
нас одна з найнижчих у регіоні. 
Ефективність роботи, як і стабіль-
ність кредитної спілки, визначаєть-
ся наявністю власних фінансових 
ресурсів і платоспроможністю кре-
дитного портфеля. Сформовано 
власний капітал у розмірі 4,5 млн. 
грн., що забезпечує практично кож-

ну другу гривню, покладену на де-
позити. Таким показником надій-
ності внесків не може похвалитися 
жоден банк в Україні. 

ДИНАМІКА РОСТУ

– З якими результатами ви закін-

чили непростий 2016 рік?

– КС «Капітал» минулого року 
приростила депозити на 917 тис. 
грн., або на 11% до позаминулого 
року. На 31 грудня 2016 р. їх сума 
склала майже 9,5 млн. гривень. 
Кредитний портфель залишився 
практично незмінним – у розмірі 
13,5 млн. грн., однак за рахунок 
його оборотності вдалося видати 
кредитів на 500 тис. грн. більше, 
ніж 2015 року. Загальна сума ви-
даних кредитів досягла 22 млн. 
гривень. Укладено 1158 кредит-
них договорів, середній розмір 
кредиту – 19 тис. гривень.

ГАРАНТ – МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ 

РАЙСПОЖИВТОВАРИСТВО

– Сергію Володимировичу, у чому 

полягає головний фактор успіху 

кредитної спілки, враховуючи не 

надто сприятливі умови діяльності?

– Щодо умов – це ще м'яко ска-
зано. Ми працюємо і розвиває-

мося не завдяки, а, швидше, всу-
переч політиці держави у нашій 
сфері діяльності. Постійно вини-
кає багато непорозумінь і пи-
тань. Запорука успіху у співпа-
дінні інтересів кредитної та спо-
живчої кооперації. «Капітал» 
створена і здійснює свою діяль-
ність у взаємозв'язку та взаємо-
дії з Мелітопольським райспо-
живтовариством, у статуті якого 
закладено норму про гарантію 
наших депозитів цією потужною 
кооперативною організацією. 
Тому люди нам довіряють.

Також важливий такий мо-
мент: район у нас сільськогоспо-
дарський, і у діяльності спілки 
30–40% коштів йде на кредиту-
вання аграрного сектору. У гаря-
чу пору, під час посівної або зби-
ральної кампанії, коли аграріям 
терміново потрібні кошти, ми їх 
буквально виручаємо. 2016 року 
видали більше 8 млн. грн. сіль-
госпкредитів – 37% від загальної 
кількості. Багато фінансових 
установ скептично ставляться 
до кредитування цього сектору 
економіки, та наша власна прак-
тика показує зворотне. Навіть 
перебуваючи у зоні так званого 

ризикованого землеробства, 
будь-який наш клієнт-аграрій 
після збирання врожаю у першу 
чергу прагне погасити кредити, 
щоб не втратити єдине джерело 
фінансування, оскільки вітчиз-
няним банкам дрібний товаро-
виробник не цікавий, він не від-
повідає їх критеріям відбору 
клієнтів.

КУРОЧКА 

ПО ЗЕРНЯТКУ КЛЮЄ

– Однак засновник знаменитої 

банківської династії Ротшильдів 

начебто любив повторювати: 

«Курочка по зернятку клює й 

сита буває…»

– Що ж, це вірний підхід, до 
того ж наші клієнти – здебіль-
шого люди зі звичайним, тобто 
доволі невеликим доходом. 
Адже грошей потребують у жит-
ті різні приводи, від народжен-
ня людини до тризни, так би мо-
вити. Та головний пріоритет – 
обслуговування суб'єктів систе-
ми споживчої кооперації. Кре-
дитна спілка є майданчиком для 
ефективного використання віль-
ного оборотного капіталу. Від-
повідно до ліцензії вона може 

обслуговувати юридичних осіб, 
і такою можливістю користуєть-
ся не тільки Мелітопольське 
райспоживтовариство, але й су-
сідні кооперативні організації, 
підприємства. Реалізується 
принцип кооперації: «Свій до 
свого по своє».

ЛАНКИ 

ОДНОГО ЛАНЦЮГА

– Доволі типова й така ситуа-
ція. Магазин відпускає покупцю 
продукти харчування для певних 
потреб на пристойну суму, а роз-
раховується за покупку кредитна 
спілка, якій покупець-клієнт по-
тім частинами повертає позику. У 
підсумку кожний отримує своє: 
покупець – товар, магазин – ви-
торг, кредитна спілка – клієнта. 
За роки свого існування «Капітал» 
стала фінансовою підтримкою 
для більш ніж 6 тисяч жителів пів-
дня Запорізької області. Робота у 

нас кропітка, вона вимагає напо-
легливої щоденної праці, макси-
мальної самовіддачі. Але ж на 
цьому й стоїть уся споживча коо-
перація. Ми ланки одного ланцю-
га, сьогодні важко уявити Меліто-
польське райспоживтовариство 
без кредитної спілки і навпаки.

– Хочеться побажати вам успі-

хів, подальшого взаємовигідно-

го співробітництва і, звичайно, 

більш стабільної фінансової об-

становки у державі. Сподіваюся, 

ваш приклад зацікавить коопе-

раторів. 

Інтерв'ю провела 

Ольга НАГІРНЯК

КРЕДИТНА СПIЛКА «КАПIТАЛ»: 
ДОСВIД ФIНАНСОВОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ
 ЗАПОРІЖЖЯ   Кредитна спілка «Капітал», створена у системі Мелітопольського районного споживчого товариства, готується 
незабаром зустріти свій 15-річний ювілей. До знаменної дати вона наближається, маючи позитивну динаміку діяльності, не-
зважаючи на фінансову нестабільність у державі та масу невизначеностей у правовому полі для сфери кредитування. Про 
те, як вдається виживати і розвиватися за таких умов, розповів нашому кореспонденту керівник спілки Сергій Сметанін.

КРЕДИТНА СПІЛКА Є 
МАЙДАНЧИКОМ ДЛЯ 
ЕФЕКТИВНОГО ВИКО-
РИСТАННЯ ВІЛЬНОГО 

ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ

У ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ 
30–40% КОШТІВ ЙДЕ 
НА КРЕДИТУВАННЯ 

АГРАРНОГО СЕКТОРУ

ПОЧАТКОВОЮ МЕТОЮ СТВОРЕННЯ 
СПІЛКИ БУЛО ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ 
У ГРОШОВОМУ КРЕДИТУВАННІ ПРА-
ЦІВНИКІВ СИСТЕМИ РАЙСПОЖИВТО-
ВАРИСТВА, ЗБІЛЬШЕННЯ ТОВАРО-
ОБОРОТУ ЗА РАХУНОК ПРОДАЖУ 
ТОВАРІВ НА ОТРИМАНІ ПОЗИКИ, А 
ТАКОЖ БІЛЬШ ЕФЕКТИВНЕ РОЗМІ-

ЩЕННЯ ТИМЧАСОВО ВІЛЬНИХ КОШТІВ 
СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА

ХОТ-ДОГ І НЕ ТІЛЬКИХОТ-ДОГ І НЕ ТІЛЬКИ
КООПФАКТ

 МИКОЛАЇВЩИНА   Закусочна «Хот-дог» розташова-
на на ринку Новобузького районного споживчого това-
риства Миколаївської області. Крім хот-догів тут можна 
купити гамбургери, соковиті чебуреки, піцу, хачапурі, 
шаурму, котлету у тісті, слойки та інші смачні речі. Для 
ласунів пропонуються тістечка. Вся продукція чудової 
якості, та й ціни на неї прийнятні. Не дивно, що заклад 
охоче відвідують торгуючі та покупці ринку. Проїжджа-

ючі транзитом через містечко Новий Буг, водії авто-
транспорту беруть випічку з собою в дорогу.

Борошняні вироби – важлива стаття прибутку, вважа-
ють кооператори. Відомо, що апетит приходить під час 
їжі. Товарооборот невеликого об'єкта з кожним днем 
збільшується. 

Ольга НАГІРНЯК

«Якби досвід можна було продати за собівартістю, ми б стали мільйонерами».

Ебiгайл ван БЕРЕН, американська журналiстка
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«ВІСТЯМ...» – 25!

А ще наша газета може пишати-
ся такими кадрами, які по 
праву є цвітом духовності на-
ції. У різні роки у «Вістях…» 
працювали письменники, за-

служені журналісти Анатолій Михай-
ленко, Віктор Баранов, Петро Коломі-
єць, Олександр Балабко. Імена цих лю-
дей відомі не тільки читачам «Ві-
стей…», вони відомі широкому загалу 
українців. Анатолій Михайленко – пись-
менник, журналіст, головний редактор 
багатотиражного журналу «Україна» та 
його англійського додатку «The 
Ukraine». У «Вістях…» очолював відділ 
літератури та мистецтва, був ініціато-
ром та організатором Всеукраїнського 
мистецького конкурсу «Осіннє золото», 
у якому мали за честь брати участь най-
видатніші поети, співаки, композитори 
України. Віктор Баранов у нашій газеті 
був редактором гумористичного додат-
ку «Веселі вісті». Згодом він став на чолі 
Національної Спілки письменників 
України. Письменник Петро Коломієць 
очолював відділ кооперативного життя, 
а його статті про людей, проблеми, під-
приємства споживчої кооперації чита-
лися, мов цікавий бестселер. До недав-
нього очолював відділ літературного 
життя, вів гумористичну сторінку відо-
мий письменник і журналіст, поет-
пісняр Олександр Васильович Балабко. 
Він і сьогодні частий гість нашої редак-
ції. Олександр Васильович став одним 
із авторів проекту холдингу СООР 
media. За його авторства у серії «Україна 
сакральна» вийшла книга «Микола Го-
голь. Між пеклом і раєм». А загалом ви-
вчення життєвого і творчого шляху відо-
мих українців – один із напрямів твор-
чості Олександра Балабка. У переддень 
ювілею газети ми запросили до розмови 
нашого колегу.

– Олександре Васильовичу, ви досліджува-

ли долі багатьох видатних українців: Сер-

жа Лифаря, Вертинського, Коцюбинсько-

го, Гоголя, Винниченка, Башкирцевої, їзди-

ли їхніми слідами по світах. Як народився 

такий напрям творчості?

– Передовсім цей напрям докумен-
тальної прози, що у світі називають нон-
фікшн (тобто без вигадки, лише правда)  
став можливим тоді, коли впала «заліз-
на завіса», коли в нас з’явилися можли-
вості подорожувати світом. Але спершу 
поїздки, приміром, до Франції (ознайом-
лення не лише з Парижем, а й із замка-
ми на Луарі, відвідини Руана, інших 
міст Нормандії) народили цикл нарисів 
у рубриці «Стежками героїв французь-
ких романів», що їх я публікував на по-
чатку 2000-х років у київському тижне-
вику «Столиця». Згодом, коли за кордо-
ном уже добре освоївся, почало дещо 
дратувати пов’язування російськомов-
ними гідами європейської історії ви-
ключно з російською. Звісно, цікаво, як 
Петро І переймав європейський досвід, 
запозичував облаштування королів-
ської резиденції у Версалі зокрема, і де 
в Парижі жили Ростропович з Вишнев-
ською, але ж українцям цікавіше, де 

танцював наш уславлений Сергій Ли-
фар, у якому районі Парижа співав ін-
ший славетний киянин Олександр Вер-
тинський чи де на Блакитному узбереж-
жі Франції упокоївся Володимир Винни-
ченко. А острів Капрі в Італії назавжди 
заримований з ім’ям Михайла Коцюбин-
ського. Тим паче, що в Європі досить 
місць, пов’язаних з нашою батьківщи-
ною, – меморіальна дошка Іванові Фран-
ку на одному з палаців та пам’ятник 
Шевченку у Празі; Шевченківський 
сквер з погруддям поета на бульварі 
Сен-Жермен і бібліотека імені Симона 
Петлюри в Парижі; греко-католицький 
собор Святої Софії у Римі… Тож і виник 
такий цикл есеїстичних повістей із ци-
клу «Стежками українців у світах», 
коли гідами у подорожах стають наші 
видатні письменники і митці. Більшість 
із цих творів я випробував у газетній пе-
ріодиці, зокрема і більшу частину пові-
сті за листами митця «Київ, Іринінська, 
Лифарям» – у тижневику «Вісті…».

– Яка подорож, доля якого видатного укра-

їнця вас здивувала найбільше?

– Усі, про яких написав, стали близь-
кими настільки, що не відпускають і 
досі. Будь-яка прочитана чи почута нова 
інформація про наших видатних земля-
ків неодмінно фіксується і складається 
«на полицю» для можливого подальшо-
го використання. Тому після виходу усіх 
шести книжок їх можна вже було б десь 
на третину кожну доповнити новими 
фактами і сюжетами. Тим більше, що я 
вже після того не раз був в Італії, у Фран-
ції, Іспанії, Єгипті, з якими пов’язані 
долі моїх героїв. Та й в Україні знайшов 
про них багато чого несподівано цікаво-
го. Але, певно, найбільше моє захоплен-

ня – це Микола Гоголь. Зібрано матеріал 
на Святій Землі, куди він відправився як 
прочанин за чотири роки до смерті. До-
скіпливо вивчаю його оточення напри-
кінці життя. Захопила постать Олексан-
дри Смирнової-Россет, однієї з найближ-
чих до Гоголя жінок, її висловлювання 
про Україну, її окремішність і роль для 
всього слов’янства на шляху до Євро-
пи… Загадкою лишається і досі малозна-
на стаття раннього Гоголя «Роздуми Ма-
зепи», де чи не вперше в історіографії 
вжито термін «українська нація»… А 
його дивні метаморфози під час навчан-
ня у Ніжині! Ці та інші факти стали осно-
вою нової повісті «Микола Гоголь. Між 
пеклом і раєм», виданої у серії «Україна 
сакральна» у нашому холдингу СООР 
media. Але, признаюся, туди ввійшла 
лише третина з того, що я назбирав. Го-
голь часом дивує, вражає, навіть стра-
шить під час доторку до нього. То у Мо-
скві жодним чином мені не вдавалося 
сфотографувати його пам’ятник на Ни-
китському бульварі, а на знімку його мо-
гили, ніби вдалому, уже вдома я уздрів 
візочок із сміттям, якого, впевнений, не 
було поблизу. А в Римі, коли я після вда-
лих оглядин гоголівських місць було по-
чав подумки хвалити себе і задаватися, 
Гоголь раптом вирішив втнути ще один 
жарт – сховав мій закордонний паспорт 
у ледь видимій щілині між ліжком і сті-
ною у готельному номері… В мене на-
віть з цього приводу є оповідання 
«Усмішка Гоголя». Це справжній океан, 
одна з найзагадковіших постатей у зем-
ній цивілізації… Як от Леонардо да Він-
чі. Володимир Набоков сказав колись, 
що про Гоголя ми напевно знаємо тільки 
одне: дату народження…

– Часто зустрічаєтеся з неочікуваним?

– Доволі часто. Про Гоголя я вже ка-
зав, а якось у Парижі інша моя героїня, 
Марія Башкирцева, оскільки вона дівчи-
на конозиста і вибаглива, вирішила, аби 
я вклонився їй двічі… Адже чим поясни-
ти, коли на підході до цвинтаря Пассі на 
березі Сени, де могила цієї талановитої 
мисткині і письменниці, в мене раптом 
відмовилися працювати і відеокамера, і 
фотоапарат? Тож довелося їхати до готе-
лю, усе перезаряджати, а виявилося, що 
заряджений акумулятор лежав у рюкза-
ку… Зате тоді мені пощастило зайти до 
склепу з похованнями родини Башкир-
цевих, де погруддя, де незавершене по-
лотно Марії «Жінки-мироно сиці», – рад-
ше він нагадує музейну кімнату… А 
якось довелося заблукати у Мужені, в 
пошуках могили Винниченка! Але, ціка-
во, що продершись крізь зарості дикої 
аличі (із задоволенням, до речі, спожи-
вав стиглі плоди, запиваючи водою), я 
потрапив саме туди, куди мені й треба! 
Часом здається, що у цих подорожах 
хтось веде мене, хтось допомагає…

– Досліджуючи долі своїх героїв, вам дово-

дилося відкривати факти, які ще не були ві-

домі загалу? Адже імена їх усі дуже знані, 

досліджені.

– Мені теж здавалося, що у ХХІ сто-
літті вже все досліджено, усі докумен-
ти знайдено, а нам нічого не лишило-
ся… Як виявилося, це далеко не так! Пи-
шучи про Винниченка, використовував 
канадські видання і, як з’ясувалося, 
його багатий архів, вивезений після 
смерті дружини до США, досі не опублі-
кований і до ладу не вивчений. Але – то 
далекі світи. А ось у Києві, поряд, в ро-
дині Асєєвих-Дя ченків лежав ніде не 
опублікований і не осмислений архів 
Сержа Лифаря: його листівки до бать-
ків з різних країн Європи, знімки, осо-
бисті речі… Тож упродовж трьох років 
я працював над згадуваною повістю про 
видатного танцівника і балетмейстера, 
доскіпливо вивчаючи кожну листівку, 
кожен знімок. Ось цю книжку я й можу 
назвати справжнім відкриттям у біо-
графії Лифаря, адже досі у різних ви-
даннях, наприклад, називали непра-
вильно дати тих чи інших його київ-
ських знімків. А більшість фото, надто 
про його перші успіхи на сцені, узагалі 
опубліковано вперше. Тож ця повість – 
неабиякий внесок і в історію світового 
балету, і в історію та мистецтвознав-
ство України. 

– Яке з місць, відвіданих видатними україн-

цями, зберегло у собі найбільшу частку 

українського духу?

– Безумовно, це Італія! І не тому, що 
дотепер завдяки розгалуженій системі 
парафій греко-католицької церкви тут 
часто можна почути українську мову 
(осередки є в кожному більш-менш чи-
сельному місті, – вони згуртовують і 
українців-заробітчан, і тих, хто вже має 
громадянство, але не забули хто вони і 
звідки), а й тому, як писав той же Го-
голь, що тут бездонне синє небо нагадує 
йому небо України, і повітря, і часом 

Олександр  Балабко:Олександр  Балабко:  «НАЙБIЛЬШЕ  МОЄ 

ЗАХОПЛЕННЯ – ЦЕ  МИКОЛА  ГОГОЛЬ»  

Про такі потужні видання, до яких належить і наша газета, кажуть, що тут загартовуються кадри. За 25 років іс-
нування редакція стала школою професіоналізму, людяності, взаємної підтримки для багатьох людей, хто пра-
цював і працює у «Вістях…». 
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БУТИ  ВДЯЧНИМИБУТИ  ВДЯЧНИМИ

COOP: РЕГІОНИ

МИКОЛА ГОГОЛЬ –  
СПРАВЖНІЙ ОКЕАН, 

ОДНА З НАЙЗАГАДКО-
ВІШИХ ПОСТАТЕЙ У 
ЗЕМНІЙ ЦИВІЛІЗА-

ЦІЇ… ЯК ОТ ЛЕОНАР-
ДО ДА ВІНЧІ. ВОЛОДИ-

МИР НАБОКОВ 
СКАЗАВ КОЛИСЬ, 

ЩО ПРО ГОГОЛЯ МИ 
НАПЕВНО ЗНАЄМО 

ТІЛЬКИ ОДНЕ: ДАТУ 
НАРОДЖЕННЯ…

Майже 49 років Лідія Іванів-
на працювала на благо системи 
споживчої кооперації, з них – 
17 років очолювала районну 
кооперативну організацію. Її 
трудове життя – це довгий шлях 
від студентки Кіровоградсько-
го кооперативного технікуму 
імені М.П. Сая до голови прав-
ління Кіровоградського рай-
споживтовариства. Після закін-
чення вишу вона молодою ді-
вчиною прийшла працювати до 
Грузьківського споживчого то-
вариства, швидко освоїлася та 
взялася до справи. З допомо-
гою старших колег, яким і нині 
щиро завдячує, зуміла на прак-
тиці застосувати свої знання та 
стати досвідченим спеціаліс-
том товарознавчої справи. По-
над 10 років віддала роботі на 
Кіровоградській універсальній 
міжрайбазі Кіровоградської 
Обл споживспілки на посадах 
завідуючої складом, товаро-
знавця, начальника відділу. По-
тім доля несподівано скерува-
ла Лідію Іванівну до Уссурій-
ська, де вона також продовжи-
ла трудову біографію на коопе-
ративній ниві. А повернувшись 
на батьківщину, з новою силою 
та енергією поринула у роботу 
в Кіровоградському райспо-
живтоваристві.

Грамотний фахівець – зна-
хідка для будь-якої установи, 
тож недивно, що Лідії Іванівні 
часто доводилося очолювати 
відповідальні відділи. Вона на-
магалася не підвести. Маючи 
за плечима чималий стаж, вона 
постійно вчилася, слідкувала 
за змінами та швидко адапто-
вувалась до всіляких нововве-
день, на які щедре сучасне 
життя. У 36 років закінчила Ки-
ївський інститут народного 
господарства імені Д.С. Корот-
ченка за спеціальністю «Това-
рознавство і організація тор-
гівлі непродовольчими товара-
ми». Проте багаторічна діяль-
ність у системі сформувала ро-
зуміння, що робота на коопе-
ративній ниві потребує не 
лише знань, але й відповідних 
рис характеру – стійкість, ви-

тривалість, ініціативність, го-
товність до експериментів. 

– Лідія Кліщевська один із 
найбільш сильних та шанова-
них голів споживчої коопера-
ції області, – розповідає голо-
ва правління Спілки спожив-
чих товариств Кіровоградської 
області Петро Петрушевський. 
– На роботі вона звикла викла-
датися на повну, контролюва-
ти ситуацію 24 години на добу 
щодня. За 17 років її голову-
вання, районне споживче то-
вариство зазнавало і підйому, 
і падінь, адже для системи ні-
коли не було безтурботних 
днів. Втім, їй вдалося навести 
лад у райспоживтоваристві, 
вийти на прибуткову діяль-
ність, інвестувати значні ко-
шти в удосконалення мате рі-
ально-технічної бази.

Після реконструкції та тех-
нічного переоснащення у ра-
йоні з’явилося два сучасних 
магазини зразка «маркет», а з 
2013 року поступово почали 
набувати нового обличчя коо-
перативні сільські крамниці. 
Щороку під керівництвом Лідії 
Іванівни районна організація 
від імені споживчої кооперації 
області обслуговувала фести-
валь театрального мистецтва 
«Вересневі Самоцвіти». До 
«Хутора Надія», де відбувало-
ся дійство, завозилася продук-
ція громадського харчування 
«Вега» (м. Кропивницький) та 
«Корчма» (с. Аджамка).

Невтомна праця Лідії Клі-
щевської гідно оцінена багать-
ма нагородами та відзнаками, 

зокрема вона нагороджена 
медаллю «За працю і звитя-
гу», а також почесною трудо-
вою відзнакою «Знак Пошани» 
Укркоопспілки. Хоча для неї 
найголовнішою нагородою є 
прекрасна сім’я, міцний колек-
тив, колеги, які давно стали 
справжніми друзями.

Лідія Іванівна щаслива від 
того, що справу свого життя 
передала у надійні руки, вихо-
вавши гідну заміну собі. Її до-
чка Наталя також пов’язала 
своє життя зі споживчою коо-
перацією, має більше 15 років 
стажу у системі. Тож під час 
звітних зборів уповноважених 
членів пайовики одноголосно 
обрали її головою правління 
кооперативної організації.

– Коли за плечима вже є на-
бутий досвід, а попереду – зна-
чний потенціал, не виникає 
сумніву, що Наталя – професіо-
нал. Вірю, що вона із завзятіс-
тю та наполегливістю буде йти 
до нових здобутків, реалізову-
ючи свої плани та задуми, – 
відзначила Лідія Іванівна.

Під час урочистих проводів 
Петро Петрушевський від усьо-
го дружнього колективу Кіро-
воградщини вручив Лідії Іва-
нівні подяку за багаторічну 
сумлінну працю. З квітами та 
словами вдячності до почесно-
го кооператора звернулися ко-
леги та привітали із виходом 
на заслужений відпочинок, по-
бажавши їй міцного здоров’я 
та подальших успіхів у житті.

Ірина ШІХІЄВА

  КІРОВОГРАДЩИНА    На заслужений відпочинок кооперативна родина 
області провела одного із найдосвідченіших працівників системи, 
шанованого керівника – голову правління Кіровоградського рай-
споживтовариства, прекрасну жінку, яка поєднує в собі те, що по-
єднати непросто – мудрість і професіоналізм, твердість духу та ви-
тримку, ділові якості та особливу жіночність – Лідію Кліщевську.

Наталя Щіголь, Петро Петрушевський, Лідія Кліщевська

патріархальний побут населення. А 
Михайло Коцюбинський на острові 
Капрі чи то надибував мало не 
хатку-мазанку, де господарями – че-
пурні дідусь і бабуся, з доглянутим 
городиком, з квітами навколо, чи 
вклонявся рожевим мальвам, запи-
туючи: «Як ви тут, на чужині?». 
Українсько-італійські зв’язки ма-
ють давню історію, – це і подорожі 
сюди Лесі Українки, яка жила у 
Сан-Ремо; і світова слава Соломії 
Крушельницької, яку й досі тут ша-
нують: вона була дружиною мера 
міста В’яреджо Чезаре Річчоні (це 
біля Флоренції), де неподалік наро-
дився Джакомо Пуччині й де доте-
пер, навіть у приватних садибах, 
можна побачити портрети незрів-
нянної Соломії. Тут у місті Торре 
дель Лаго, у великому залі, який 

щороку приймає міжнародний 
оперний фестиваль, встановлено 
нашій співачці погруддя, як і в 
славнозвісному міланському театрі 
«Ла Cкала»… Та головне, італійці 
своєю вдачею багато в чому подібні 
до українців.

– Олександре Васильовичу, розкажіть 

про ваш новий роман-біографію 

«Олександр Вертинський, нащадок Го-

голя. Шляхами артиста».  

– Цього разу гідом для творення 
подорожньої прози став цей актор, 
поет, співак, українець і киянин, 
який здебільшого працював у ро-
сійській культурі (за винятком 
кількох ролей на кіностудії імені 
Олександра Довженка, – зокрема в 

екранізації «Fata morgana» Ко-
цюбинського, – де він залюбки, 
на подив київських колег, грає 
українською мовою). Він, вияв-
ляється, за материним родово-
дом був непрямим нащадком 
Гоголя по лінії батька Василя 
Гоголя-Яновського. Я відвідав 
усі три основні міста його 
більш як двадцятилітньої емі-
грації, – Шанхай, Париж і Стам-
бул. Вертинський став лише 
тлом, на якому простежують-
ся долі і характери багатьох 
представників еміграції з ко-
лишньої Російської імперії. 
На мій великий подив, із дже-
рел французьких дослідників 
дізнався, що так звана «біла 
еміграція» у Франції була аж 
ніяк не російською: війська 
Врангеля, Денікіна склада-

лися здебільшого з вихідців з Укра-
їни та козаків Кубані і Дону. Наво-
дяться такі дані: 40% емігрантів 
були українцями, решта – козаки 
(нам відомо їхній національний 
склад), а Росію було представлено 
лише Москвою і Петербургом. Це 
здебільшого представники дворян-
ства, політичної та культурної елі-
ти. А про українців на Зеленому 
Клину, Далекому Сході, в Китаї, — 
окрема цікава тема… Мене, звісно, 
цікавило літературно-мистецьке 
середовище. Тож у сюжеті роману-
есе переплітаються долі, скажімо, 
племінниці Миколи Віталійовича 
Лисенка Наталії Лисенко, яка впер-
ше вийшла на сцену у виставі за 
п’єсою Михайла Старицького, а 
згодом зі своїм чоловіком Іваном 
Мозжухіним стала зіркою фран-
цузького німого кіно. Також одно-
го із «російських білоемігрантів», 
чудового співака і диригента Федо-
ра Паторжинського (брата відомо-
го народного артиста СРСР Івана 
Паторжинського), який україн-
ськими щедрівками і колядками у 
виконанні своїх хористів полонив 
і Рахманінова, і Буніна, і Фран-
цузьку академію мистецтв, яка 
йому із Російської імперії й СРСР 
присудила Гран-прі за 1957 рік. Я 
вже не кажу про українське ото-
чення «Російського балету» Сергія 
Дягілєва, – не лише Лифар, а й ком-
позитор Ігор Стравинський, син ві-
домого оперного співака з Черні-
гівщини; тоді ще юний Ігор Марке-
вич, який згодом став одним з відо-
міших музикантів Європи; навіть 
секретарем Дягілєва був украї-
нець, – драматург і лібретист Бо-
рис Кохно з Єлисаветграда. А Олек-
сандр Архипенко, засновник кубіз-
му в скульптурі! Усі вони тим чи 
іншим чином пов’язані з Вертин-
ським, як і Марлен Дітріх, Пабло 
Пікассо, Ернест Хемінгуей, Федір 
Шаляпін, Володимир Маяков-
ський, Коко Шанель… А також Не-
стор Махно і Симон Петлюра, який 
ретельно уникали зустрічі один з 
одним, відвідуючи у Парижі один 
і той же ресторан, де добре готува-
ли борщ… Тобто цей роман-есе, – 
велика панорама життя наших 
співвітчизників за кордоном у 20-
30-ті роки ХХ століття.

– Дякую за розмову і бажаю вам у май-

бутньому багато нових відкриттів!

Розмову вела

Оксана ГУЦУЛ

«Подяка приємна, якщо вона своєчасна».

МЕНАНДР, давньогрецький комедiограф
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ

ПОНЕДІЛОК, 17

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Вечір пам’яті Назарія 

Яремчука

11.25 Х/ф «Вікторія і Альберт»

15.00 Фольк-music 

16.20, 18.35 Т/с «На межі. Група 

«Антитерор»

18.15, 18.25 Кліп учасника 

Євробачення-2017 

18.20 Що там з Євробаченням? 

Блоги 

20.30 Перша шпальта

21.00 Новини 

21.30 Музична весна на Першому 

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новини 

01.40 Х/ф «Суперник»

03.55 Т/с «Травма»

04.35 Д/ф «Відлуння віків. 

Олександрія»

05.00 Д/ф «Світло Христового 

воскресіння»

05.30 Новини 

05.50 Вічне

1+1

07.45 Х/ф Село на мільйон» 12+

19.30 ТСН

20.15, 01.45 Х/ф «Шукаю жінку з 

дитиною» 16+

00.00 Х/ф «Паралельні світи»

ІНТЕР

 05.45 Х/ф «Невиправний брехун» 

07.00 Х/ф «Опікун» 

08.40 Х/ф «Одруження 

Бальзамінова» 

10.30 Д/п «Віцин, якого ми не 

знали» 

11.30 Х/ф «Операція «И» та інші 

пригоди Шурика» 

13.25 Ювілейний вечір Валерія 

та Костянтина Меладзе 

15.20 «Чекай мене» 

17.40 Новини 

18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного» 

20.00 «Подробиці» 

21.00 Т/с «Кохання за законом» 16+ 

22.45 Т/с «Одного разу в Ростові» 

16+ 

00.35 Т/с «Територія краси» 

02.45 «Подробиці» 

03.45 «Готуємо разом» 

04.30 Ток-шоу «Стосується кож-

ного» 

05.10 «Подробиці»

ICTV 

05.20 Служба розшуку дітей

05.25 Надзвичайні новини

06.10 Факти тижня. 100 хвилин 

з Оксаною Соколовою 

(повтор)

08.05 Надзвичайні новини. 

Підсумки

09.00 Х/ф «Подорож «Єдинорога» 

12.10, 13.05 Х/ф «Суперфорсаж» 

16+

12.45 Факти. День

14.20 М/ф «Іван Царевич і Сірий 

Вовк-2» 16+

15.50 Х/ф «Хоббіт. Пустка Смога» 

16+

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.05 Х/ф «Хоббіт. Битва п’яти 

воїнств» 16+

22.40 Х/ф «Робот Чаппі» 16+

00.50 Х/ф «Снайпер-5. Спадщи-

на» 18+

02.00 Небачене Євробачення

02.50 Стоп-10

СТБ

07.05 «Все буде добре!» 

09.05 «Все буде смачно!» 

10.00, 18.30 «За живе!» 

11.30 Х/ф «Осінній вальс» 16+

13.40 «Битва екстрасенсів-16» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

20.00, 22.35, 01.30 «Слідство ве-

дуть екстрасенси» 

23.35 «Давай поговоримо про 

секс-3»

УКРАЇНА

06.10 Зоряний шлях 

09.40 Х/ф «Підкидьок» 

11.00 Х/ф «Роман у листах» 

12.50, 15.15 Т/с «Поранене серце» 

15.00, 19.00, 00.50 Сьогодні

16.45, 19.40 Т/с «Люба.  

Любов» 16+ 

21.00 Т/с «Покоївка» 12+ 

23.00 Х/ф «Бібліотекар-2. Повер-

нення до Копалень Царя Со-

ломона» 16+

01.35 Х/ф «Підкидьок» 

02.45 Зоряний шлях

04.30 Реальна містика

05.20 Агенти справедливості

ВІВТОРОК, 18

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 Євроба-

чення-2017 

10.25 Т/с «Площа Берклі»

11.15 Т/с «Лінія захисту»

12.15 Суспільний університет

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15 Уряд на зв’язку з громадя-

нами

13.40 Музична весна на Першо-

му 

15.00 Новини

15.30 Х/ф «Піше: між небом і зем-

лею»

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 Д/с «Cадові скарби»

19.55 Наші гроші

20.20 Про головне

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт

21.50 Музична весна на Першому

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.50 Новини. Культура 

02.05 Д/ф «Голий король» Костян-

тина Степанкова»

02.45 Д/ф «Іван Терещен-

ко. Колекціонер справ 

благодійних»

03.10 Т/с «Травма»

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»

10.50, 12.20 «Міняю жінку-7»

12.50, 13.50 «Пробач мені, моя 

любове»

14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами 6»

16.45, 19.30, 01.10 ТСН

17.10 Т/с «Величне століття. Рок-

солана» 

18.30, 03.50 Х/ф «Кохання проти 

долі»

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Т/с «Хороший хлопець» 12+

22.00 «На ножах»

23.35, 01.25 Х/ф «Жити» 16+

ІНТЕР

 06.00 Мультфільм 

06.20 «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 Т/с «Кохання за за-

коном» 16+ 

13.15 «Слідство вели… з 

Леонідом Каневським» 

15.50, 16.45 «Речдок» 

18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного» 

20.00 «Подробиці» 

21.00 Т/с «Кохання за законом» 

16+ 

22.45 Т/с «Одного разу в Ростові» 

16+ 

00.35 Т/с «Територія краси» 

02.40 «Подробиці» 

03.45 «Готуємо разом» 

04.30 Ток-шоу «Стосується кож-

ного» 

05.10 «Подробиці»

ICTV 

04.20 Факти

04.45 Дивитись усім!

05.35, 20.20 Громадянська обо-

рона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

10.10 Антизомбі

11.05 Більше ніж правда

11.55, 13.10 Секретний фронт

12.45, 15.45 Факти. День

13.25 Х/ф «Робот Чаппі» 16+

16.10 Х/ф «Хоббіт. Битва п’яти 

воїнств» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

21.25 Т/с «Пес-2» 16+

23.15 Х/ф «Дум» 18+

01.15 Т/с «Лас-Вегас-5» 16+

02.35 Стоп-10

СТБ

07.00 «Все буде добре!» 

09.00, 18.30 «За живе!» 

10.20 Х/ф «Джентльмени удачі» 

12.10 «МастерШеф-4» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

20.00, 22.45 «МастерШеф Ді-

ти-2» 

23.20 Т/с «Коли ми вдома» 

00.20 «Слідство ведуть екстра-

сенси»

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 «Покоївка» 12+ 

23.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+

01.50 Х/ф «Бібліотекар-2. Повер-

нення до Копалень Царя Со-

ломона» 16+

04.10 Зоряний шлях

04.30 Реальна містика

СЕРЕДА, 19

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 Євробачен-

ня-2017

10.25 Перша шпальта 

11.00 Засідання Кабінету 

Міністрів України 

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15 Наші гроші 

14.00 На гостину до Івана Попо-

вича 

15.00 Новини

15.35 Світло 

16.15 Мистецькі історії 

16.30 Т/с «Лінія захисту»

17.25 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 Історична док. драма 

«Доньки Єви»

19.55 Слідство. Інфо

20.20 Про головне

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт

21.50 Музична весна на Першо-

му 

22.40 Мегалот 

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.50 Новини. Культура

02.05 Книга.ua 

02.30 Світло 

03.10 Т/с «Травма»

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»

10.50, 12.20 «Міняю жінку-7»

12.50, 13.50 «Пробач мені, моя 

любове»

14.45, 15.45 «Сімейні 

мелодрами-6»

16.45, 19.30, 01.10 ТСН

17.10 Т/с «Величне століття. Рок-

солана»

18.30, 03.50 Х/ф «Кохання проти 

долі»

20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Т/с «Хороший хлопець» 

12+

22.00 «Одруження наосліп-3»

23.35, 01.25 Х/ф «Розмова» 16+

ІНТЕР

 06.00 Мультфільм 

06.20 «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 Т/с «Кохання за зако-

ном» 16+ 

12.25 Т/с «Кохання за зако-

ном» 16+ 

13.15 «Слідство вели… з 

Леонідом Каневським» 

15.50, 16.45 «Речдок» 

18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного» 

20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Кохання   

за законом» 16+ 

22.40 Т/с «Одного разу  

в Ростові» 16+ 

00.35 Т/с «Територія краси» 

02.40 «Подробиці» 

03.45 «Готуємо разом» 

04.30 Ток-шоу «Стосується кож-

ного» 

05.10 «Подробиці» 

ICTV 

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Дивитись усім!

05.35, 10.10 Громадянська обо-

рона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

11.05 Більше ніж правда

12.25, 13.10, 17.50 Т/с «Північний 

вітер» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.35 Х/ф «Цунамі: Удар із гли-

бини» 

15.30, 16.10, 21.25 Т/с «Пес-2» 

16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини 

20.20 Секретний фронт

23.10 Х/ф «Обитель зла-4. Життя 

після смерті» 18+

01.00 Х/ф «Дум» 18+

02.35 Стоп-10

СТБ

07.30 «Все буде добре!» 

09.30 «Все буде смачно!» 

10.30, 18.30 «За живе!» 

11.15 «МастерШеф-4» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

20.00, 22.45 «МастерШеф Ді-

ти-2» 

23.20 Т/с «Коли ми вдома» 

00.20 «Слідство ведуть екстра-

сенси»

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 «Покоївка» 12+ 

23.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+

03.30 Зоряний шлях

04.30 Реальна містика

ЧЕТВЕР, 20

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Ранок про Україну 

09.35 Україна на смак

10.00 Що там з Євробаченням? 

Блоги 

10.05 Кліп учасника Євробачен-

ня-2017 

10.25 Т/с «Площа Берклі»

11.15, 16.30 Т/с «Лінія захисту»

12.05 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

12.15 Суспільний університет

12.40 Новини. Спорт 

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15 Слідство. Інфо 

13.55 Музична весна на Першо-

му 

15.00 Новини

15.35 Надвечір’я. Долі 

17.20 Казки Лірника Сашка

17.40 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 «Історична док. драма 

«Доньки Єви»

19.55 «Схеми» з Наталією Сед-

лецькою

20.25 Д/ф «Історія без купюр. 

Холмська трагедія»

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт 

21.40 Д/ф «Волинянин»

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.50 Новини. Культура 

02.05 На гостину до Івана Попо-

вича 

03.05 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

03.10 Т/с «Травма»

04.40 Д/с «Традиційні свята 

Масурі»

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»

10.50, 12.20 «Міняю жінку-7»

12.50, 13.50 «Пробач мені, моя 

любове»

14.45, 15.45 «Сімейні 

мелодрами-6»

16.45, 19.30, 00.30 ТСН

17.10 Т/с «Величне століття. Рок-

солана»

18.30 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 Х/ф «Б’ютіфул» 16+

04.15 «Секретні матеріали»

ІНТЕР

 06.00 Мультфільм 

06.20 «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 Т/с «Кохання за за-

коном» 16+ 

13.15 «Слідство вели… з 

Леонідом Каневським» 

15.50, 16.45 «Речдок» 

18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного» 

20.00 «Подробиці» 

21.00 Т/с «Кохання за законом» 

16+ 

22.45 Т/с «Одного разу в Ростові» 

16+ 

00.35 Т/с «Територія краси» 

02.40 «Подробиці» 

03.45 «Готуємо разом» 

04.30 Ток-шоу «Стосується кож-

ного» 

05.10 «Подробиці»

ICTV 

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

10.10 Секретний фронт

11.05 Більше ніж правда

12.25, 13.10, 17.50 Т/с «Північний 

вітер» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.50 Х/ф «Цунамі: Удар із 

глибини-2» 

15.35, 16.10, 21.25 Т/с «Пес-2» 

16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини 

20.20 Інсайдер

23.15 Х/ф «Обитель зла-5. 

Відплата» 18+
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00.55 Х/ф «Обитель зла-4. Життя 

після смерті» 18+

02.30 Стоп-10

СТБ

06.45 «Все буде добре!» 

08.45 «Все буде смачно!» 

09.40, 18.30 «За живе!» 

11.30 «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» 

01.40 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

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 «Покоївка» 12+ 

23.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+

03.30 Зоряний шлях

04.30 Реальна містика

П’ЯТНИЦЯ, 21

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 Євробачен-

ня-2017

10.25, 16.30 Т/с «Лінія захисту»

12.05 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

12.15 Суспільний університет

12.35 Voxcheck 

12.40 Новини. Спорт 

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.15 Схеми 

13.55 Музична весна на Першо-

му

15.00 Новини

15.35 Віра. Надія. Любов 

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? 

19.00 Новини. Культура

19.20 Циркове водно-вогняне 

шоу 

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт

21.50 Богатирські ігри 

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 Музичне турне

03.05 Д/с «Південна Корея 

сьогодні»

03.10 Т/с «Травма»

04.40 Уряд на зв’язку з громадя-

нами 

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, 13.50 «Пробач мені, моя 

любове»

14.45, 15.45 «Сімейні 

мелодрами-6»

16.45, 19.30 ТСН

17.10 Т/с «Величне століття. Рок-

солана»

18.30 Х/ф «Кохання проти долі»

20.15, 05.30 «Розсміши коміка. 

Діти-2»

22.00 «Ліга сміху-3 2017»

00.45 «Вечірній Київ»

04.45 «Ескімоска-2. Пригоди в 

Арктиці»

ІНТЕР

 06.00 Мультфільм 

06.20 «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 Т/с «Кохання за за-

коном» 16+ 

13.15 «Слідство вели… з 

Леонідом Каневським» 

15.50, 16.45 «Речдок» 

18.00 Ток-шоу «Стосується кож-

ного» 

20.00 «Подробиці» 

21.00 Х/ф «Секретний фарватер» 

02.10 Х/ф «Між високих хлібів» 

03.25 «Чекай мене» 

05.10 «Подробиці»

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

10.10 Інсайдер

11.05 Більше ніж правда

12.15, 13.10 Т/с «Північний вітер» 

16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.30 Х/ф «Універсальний сол-

дат» 16+

15.35, 16.10 Т/с «Пес-2» 16+

17.50 Т/с «Острів непотрібних 

людей» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

23.45 Х/ф «Ультрафіолет» 16+

01.15 Х/ф «Обитель зла-5. 

Відплата» 18+

02.40 Стоп-10

СТБ

05.55 Т/с «Коли ми вдома» 

07.45 Х/ф «Не можу сказати «про-

щавай» 

09.35 Х/ф «Наречений» 16+

18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 

18.30, 00.15 Т/с «Коли ми  

вдома» 

20.30 «Холостяк-7» 

22.30 «Небачене Євробачення» 

22.55 «Холостяк-7» 

01.45 «Слідство ведуть екстра-

сенси»

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 Х/ф «Я його зліпила» 16+ 

23.20 Слідами львівського 

сміття. Ч.2. Спеціальний 

репортаж

00.00 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+

03.45 Реальна містика 

05.20 Зоряний шлях

СУБОТА, 22

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 М/с «Книга джунглів»

09.50 Хто в домі хазяїн?

10.15 Хочу бути 

10.45 Що там з Євробаченням? 

Блоги 

10.50 Кліп учасника Євробачен-

ня-2017 

11.00 Прем’єра. Фольк-music. 

Діти

11.50 Т/с «Доньки Єви»

13.20 Хокей з шайбою серед 

чоловіків. Чемпіонат світу 

(Україна— Угорщина)

16.05 Чоловічий клуб

16.30 Чоловічий клуб. Спорт 

17.30 Богатирські ігри 

18.30 Д/ф «Дмитро Гнатюк. Моя 

Україна»

19.00 Х/ф «Насмішка»

21.00 Новини 

21.30 За крок до Євробачення 

22.15 Д/с «Традиційні свята 

Масурі»

22.45 Мегалот 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Музичне турне

02.20 Хокей з шайбою серед 

чоловіків. Чемпіонат світу 

(Україна—Угорщина) 

04.20 Д/ф «Доля бібліотеки Ярос-

лава Мудрого»

04.40 Надвечір’я. Долі 

05.35 Новини

1+1

07.05 ТСН

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Світське життя»

11.00 «Одруження наосліп-3»

12.35 «Голос країни-7»

16.30, 21.15 «Вечірній квартал»

18.30 «Розсміши коміка 2017»

19.30 ТСН

20.15 «Українські сенсації»

23.05 «Світське життя»

00.05 «Ліга сміху-3 2017»

03.50 «Вечірній Київ»

ІНТЕР

 06.00 Мультфільм 

06.15 Х/ф «Дачна поїздка сер-

жанта Цибулі» 

07.50 Х/ф «Альошкіна любов» 

09.30 «Україна вражає» 

10.00 Д/п «Леонід Биков. «Буде-

мо жити!» 

11.00 Х/ф «Ати-бати, йшли сол-

дати…» 

12.50 Х/ф «Максим Перепелиця» 

14.40 Т/с «Поверни моє кохання» 

16+ 

20.00 «Подробиці» 

20.30 Х/ф «Час збирати каміння» 

22.30 «Великий бокс на «Інтері»

ICTV 

05.15 Факти

05.35 Х/ф «Ар-хі-ме-ди»

07.05 Дивитись усім!

08.00 М і Ж

09.00 Я зняв!

09.55 Дизель-шоу. Дайджест

10.55, 11.50 Відпустка за 

обміном

12.45 Факти. День

13.00 Скетчком «На трьох» 16+

13.15 Х/ф «Ультрафіолет» 16+

14.55 Х/ф «Громобій» 16+

16.55 Х/ф «Люди у чорному» 16+

18.45 Факти. Вечір

19.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Люди у чорному-2» 

16+

21.40 Х/ф «Люди у чорному-3» 

16+

23.35 Х/ф «Універсальний сол-

дат» 16+

01.25 Т/с «Лас-Вегас-5» 16+

02.45 Т/с «Слідчі» 16+

04.05 Х/ф «Ар-хі-ме-ди»

СТБ

05.50 «ВусоЛапоХвіст» 

08.00 «Караоке на Майдан» 

09.00 «Все буде смачно!» 

10.55 «Холостяк-7» 

13.15 «МастерШеф. Діти-2» 

19.00 «Україна має талант! Діти» 

22.05 Т/с «Коли ми вдома» 

23.35 «Давай поговоримо про 

секс-3» 

01.20 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

УКРАЇНА

07.00 Сьогодні

07.15 Зоряний шлях

09.00, 15.20 Т/с «Покоївка» 12+ 

15.00, 19.00, 01.45 Сьогодні

17.20, 19.40 Т/с «Протистояння» 

12+

22.00 Х/ф «Що приховує любов» 

16+ 

23.50 Реальна містика

02.25 Історія одного злочину 16+ 

05.30 Зоряний шлях

НЕДІЛЯ, 23

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Телевистава «Фараони»

10.40 Д/ф «Дмитро Гнатюк. Моя 

Україна»

11.30 Спогади

12.00 Театральні сезони 

12.30 Мистецькі історії

12.45 Фольк-music. Діти 

13.50 Фольк-music

14.55 Перший на селі

15.25 Твій дім-2 

15.45 Х/ф «Марко Поло»

18.55 Д/с «Традиційні свята 

Масурі»

19.30 Перша шпальта

20.00 Новини 

20.20 Хокей з шайбою серед 

чоловіків. Чемпіонат світу 

(Польща—Україна) 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Музичне турне

02.20 Хокей з шайбою серед 

чоловіків. Чемпіонат світу 

(Польща—Україна) 

04.15 Д/ф «Між минулим і 

нинішнім. Бібліотека НА-

УКМА»

04.50 Віра. Надія. Любов 

05.45 Новини

1+1

06.20 «На ножах»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 «Лото-Забава»

09.40 Маріччин кінозал. М/ф 

«Маша і ведмідь»

10.10 «Розсміши коміка 2017»

11.10 «Світ навиворіт-4. В’єт-

нам»

15.10 Т/с «Хороший хлопець» 

12+

18.30 «Українські сенсації»

19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»

21.00 «Голос країни-7»

00.10 Х/ф «Нащадки» 16+

03.20 «Аргумент кiно»

04.50 «Ескімоска-2. Пригоди в 

Арктиці»

ІНТЕР

 05.00 «Великий бокс. Максим 

Бурсак—Хільберто Рамірес» 

08.00 «уДачний проект» 

09.00 «Готуємо разом» 

10.00 «Орел і решка. Рай і пекло» 

11.00 «Орел і решка. Перезаван-

таження» 

12.00 Х/ф «Велика маленька Я» 

13.45 Х/ф «Час збирати каміння» 

15.40 Т/с «Поверни моє кохання» 

16+ 

20.00 «Подробиці тижня» 

21.30 Т/с «Поверни моє кохання» 

16+ 

23.20 Х/ф «Сповідь Дон Жуана» 

16+ 

01.00 Х/ф «Велика маленька Я»

ICTV 

05.30 Факти

06.00 Х/ф «Життя і неймовірні 

пригоди Робінзона Крузо»

07.30 Т/с «Відділ 44» 16+

11.05, 13.00 Х/ф «Громобій» 16+

12.45 Факти. День

13.25 Х/ф «Люди у чорному» 16+

15.10 Х/ф «Люди у чорному-2» 

16+

16.50 Х/ф «Люди у чорному-3» 

16+

18.45 Факти тижня. 100 хвилин з 

Оксаною Соколовою

20.30 Х/ф «Примарний патруль» 

16+

22.15 Х/ф «Призначення» 16+

00.00 Х/ф «Судна ніч» 18+

01.30 Т/с «Лас-Вегас-5» 16+

03.25 Т/с «Слідчі» 16+

СТБ

05.50 «Все буде добре!» 

07.45 «Холостяк-7» 

09.00 «Все буде смачно!» 

09.55 «Караоке на Майдані» 

11.00 «Україна має талант! Діти» 

14.05 Х/ф «Іван Васильович 

змінює професію» 

16.00, 23.10 «Я соромлюсь свого 

тіла-4» 

18.00, 22.10, 00.25 «Слідство ве-

дуть екстрасенси» 

21.00 «Один за всіх» 

УКРАЇНА

06.50 Сьогодні

07.40 Зоряний шлях 

09.10 Х/ф «Що приховує любов» 

16+ 

11.00 Т/с «Протистояння» 12+ 

15.00 Х/ф «Я його зліпила» 16+ 

17.00, 20.00 Т/с «Чорна квітка» 

19.00, 05.50 Події тижня з Оле-

гом Панютою 

21.50 Х/ф «Павутинка бабиного 

літа» 

23.45 Реальна містика 

02.20 Т/с «Райське місце» 16+ 

05.20 Зоряний шлях

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

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

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

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

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

ХОХОЧЕТЕ  ДАТИ ОГОЛОШЕННЯ ЧЕТЕ  ДАТИ ОГОЛОШЕННЯ 

У «ВIСТI…»?У «ВIСТI…»?  

ТО МИ ВАМ РОЗКАЖЕМО ЯКТО МИ ВАМ РОЗКАЖЕМО ЯК

   ВІД  РЕДАКЦІЇ



10 №15 (1296), четвер, 13.04.2017 р.

СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

  НЕСТАНДАРТНО

ЕКСКУРСІЯ ПАТРІОТИЗМ

ХУДОЖНЯ САМОДІЯЛЬНІСТЬ

ПОЛТАВСЬКИЙ «ЗОРЕПАД» ПОЛТАВСЬКИЙ «ЗОРЕПАД» –– ЦЕ КРУТО! ЦЕ КРУТО!
На Полтавщині нерідко відбуваються сту-
дентські концерти, одним із активних учас-
ників яких є ансамбль танцю «Зорепад» 
Полтавського кооперативного технікуму. 

Колектив «Зорепаду» має досить ши-
рокий репертуар, вражає по-справжньому 
елегантним танцем і емоційною подачею. 
Кожен номер по-своєму унікальний. На-
віть найвимогливіший глядач, добре обі-
знаний із різними танцювальними стиля-
ми, знайде у виступах цього колективу 
якусь оригінальну для себе хореографію. 
У програмі  ансамблю і українські народні 
танці, і танці братських народів, і естрадні 
постановки, і сучасна хореографія... Крім 
концертів у кооперативному технікумі та 
на площах Полтави, щороку «Зорепад» 
бере участь у благодійних концертах, що 
відбуваються у селах Терешки, Нові Мли-
ни, Надежда, Божківське.

Художній керівник ансамблю Оксана 
Борідка має подяки за високий рівень 

художньо-естетичного виховання студен-
тів, відзначений в оглядах-конкурсах ху-
дожньої самодіяльності серед колективів 
кооперативних вишів «Студентські перли-
ни – тобі, Україно!». Також Полтавський 
міський методичний кабінет відзначив 
Оксану подякою за «Формування цінніс-
ного ставлення до культури мистецтва за-

собами гурткової діяльності». А за творчі 
здобутки та високу хореографічну май-
стерність вихованці колективу традицій-
но здобувають нагороди в обласному 
міжвузівському фестивалі–конкурсі «Сту-
дентська весна».

Юрій МАР’ЇН

Їхня історія почалася на бурем-
ному Євромайдані, куди Лідія Іль-
ків поїхала за покликом серця; з 
початком війни на Сході України 
вона стала санінструктором ба-
тальйону імені Кульчицького На-
ціональної гвардії України. 

Лідія Володимирівна відзна-
чена багатьма нагородами, а 
саме: «За відданість справі», «За 
оборону рідної держави», «За збе-
реження національних тради-
цій», «За відродження України». 

Також вона є автором книги «До 
волі дорога», у якій описує пере-
жите та побачене на передовій, 
про реалії окупованого Донбасу. 

Нещодавно Лідія Володими-
рівна на занятті з української 
ділової мови провела дискусій-
не ток-шоу «Говорить Україна» 
зі студентами групи ПВ(н)-15 
спеціальності «Правознавство». 
Тема для обговорення: «Чи мож-
на силою права зупинити не-
оголошену війну?» Ведучим за-

ходу був Артур Дейнега, екс-
пертами – Вадим Серант та Лі-
лія Косик, а опонентами – Ан-
дрій Корчмар та Роман Галан. 

Молоді люди багато говорили 
про ситуацію на Сході нашої кра-
їни, про роль і місце України у сві-
ті. «…Ми повинні розірвати кай-
дани меншовартості й згадати, 
що ми є нащадками наших сла-
ветних предків: оріїв, антів, ски-
тів, запорожців, воїнів УНР і 
УПА», «Ми повинні бути горді з 

того, що є носіями однієї з найдав-
ніших і наймилозвучніших мов 
світу» – лунало з уст студентів.

Всі учасники ток-шоу дійшли 
згоди, що наше теперішнє і май-
бутнє залежить від конкретних 
дій кожного з нас. У свою чергу 
Лідія Володимирівна розповіла 
про свою службу в медичній роті 
у місті Артемівськ (Бахмут) та 
прочитала поезію дітей зі Схід-
ної України, яка зворушила сер-
ця студентів. 

– Ми повинні завжди пам’я-
тати про добро та Воїнів світла, 
про Майдан, про Небесну Сотню, 
про героїв АТО та волонтерів, – 
сказала на завершення дискусії 
Лідія Ільків. – Ми повинні бути 
патріотами і впевнено йти до 
мети. Важливо бути небайдужи-
ми до долі нашої неньки України, 
підтримувати один одного в та-
кий нелегкий для всіх українців 
час та молитись за долю нашої 
Батьківщини. І все буде добре!

Михайло ГОЛУБКА, 

прес-секретар коледжу

У межах проекту «Сходи до 
професії» циклова комісія 
економіки та інформацій-
них технологій Харківсько-
го кооперативного торгово-
економічного коледжу пре-
зентувала студентам еконо-
мічну гру «Я і мій майбутній 
бізнес».
Сценарій такої «забави» було 
розроблено викладачем еко-
номічних дисциплін Наталією 

Бочаровою. Наталія Сергіїв-
на намагалася все організу-
вати так, щоб студенти-
першокурсники мали змогу 
проявити і рівень фінансової 
грамотності, і вміння швидко 
орієнтуватись у різних ситуа-
ціях, а також потренувати 
свою пам’ять, спостережли-
вість та увагу.
У змаганнях брали участь 
три команди, серед яких 

одна складалася із студентів 
другого курсу, що додало грі 
трохи інтриги. До рахунко-
вої комісії входили студенти 
3 курсу, які й вели підраху-
нок балів за конкурсами. 
Завдання студенти виконува-
ли, подорожуючи дорогами 
бізнесу і зупиняючись на стан-
ціях, щоб виконати певні за-
вдання. Так, на станції «Фінан-
сова установа» студенти зби-

рали пазли «банківських про-
дуктів», а на станції «Спортив-
ний клуб» виконували фізичні 
вправи. Не обійшлося і без 
творчого завдання на станції 
«Розповідь».
Перемогу в змаганнях отри-
мала команда групи Ф-119 
під назвою «16:1».  Всі учас-
ники отримали позитивні 
емоції, показали свій рівень 
фінансової грамотності, 

вміння працювати в коман-
ді, кмітливість, згуртова-
ність та швидкість у при-
йнятті рішень.

За інформацією 
циклової комісії економіки 

та інформаційних 
технологій 

ПIЗНАЄМО 

НОВI КУЛЬТУРИ 

ТА ОТРИМУЄМО 

ДОСВІД

Уже стало традицією організовувати озна-
йомлювальні екскурсії для іноземних сту-
дентів, які навчаються в Полтавському уні-
верситеті економіки і торгівлі.

На початку квітня іноземні студенти під-
готовчого факультету ПУЕТ з Нігерії, Пакис-
тану, Гани, Палестини, Кувейту, Гамбії, Туреч-
чини, Індії, Йорданії, Гамбії, Єгипту та Ма-
рокко змогли дізнатися багато цікавого про 
історію, культуру, звичаї та традиції Полтав-
щини. Вони відвідали музей-садибу Івана 
Котляревського, оглянули Полтавський кра-
єзнавчий музей, історичний центр міста та 
його культурні пам’ятки.

Екскурсію англійською мовою для студентів-
іноземців провели студенти першого та тре-
тього курсів університету. Для українських сту-
дентів це була чудова нагода застосувати свої 
теоретичні знання та навички англомовного 
спілкування у практичній діяльності.  Як укра-
їнські, так й іноземні студенти розширили свій 
досвід міжкультурного спілкування, збагати-
ли свої знання про звичаї та традиції різних 
країн, отримали задоволення та позитивні 
емоції від спілкування один із одним.

Інформаційний сектор ПУЕТ

ГРА-ПОДОРОЖ У МАЙБУТНIЙ БIЗНЕСГРА-ПОДОРОЖ У МАЙБУТНIЙ БIЗНЕС

ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ – ПОРУЧ
Викладач циклової комі-
сії мовних дисциплін Львів-
ського кооперативного 
коледжу економіки і пра-
ва Лідія Ільків – відома ба-
гатьом особистість. Разом 
зі своїм чоловіком військо-
вим медиком Ігорем Іль-
ковим вони були героями 
програми «Хоробрі серця» 
на каналі 1+1 у 2014 р.
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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

  ЦИКЛОВА  КОМІСІЯ   

  ДНІ СПЕЦІАЛІСТА

ЗНАЙОМСТВО

СТУДЕНТIВ 

ХЕРСОНСЬКОГО 

КООПЕРАТИВНОГО 

ЧЕКАЮТЬ 

«ЗЕЛЕНI  ХУТОРИ 

ТАВРIЇ»
Майбутні фахівці спеціальнос-
тей «Готельно-ресторанна 
справа», «Маркетинг» і «Під-
приємництво, торгівля та бір-
жова діяльність» Херсонського 
кооперативного економіко-
правового коледжу нещодавно 
зустрілися з роботодавцем і 
людиною, у якої є чому повчи-
тися – директором, співвласни-
ком відомого на Херсонщині 
підприємства «Зелені хутори 
Таврії» Юрієм Горою.

Студентiв насамперед 

цiкавило, звiдки виникла iдея 

цього унiкального туристично-

го проекту. Анатолiй Михайло-

вич розповiв, що «Зеленi Хуто-

ри Таврiї» – єдиний у Європi 

центр екологiчного вiдпочинку, 

створений на некультивованих 

землях iз первiсною красою 

степової природи, територiя 

якого займає понад 100 

гектарiв. Щороку десятки ти-

сяч туристiв iз рiзних куточкiв 

України та iнших країн 

вiдвiдують «Зеленi хутори 

Таврiї», знайомлячись з 

iсторiєю та культурою нашого 

краю. Тут можна дiзнатися про 

українськi ремесла i навiть 

спробувати зробити власний 

вирiб з металу, скла або глини. 

А ще тут вдасться смачно 

пообiдати українськими стра-

вами, взяти участь у гуляннях i 

спортивних розвагах або про-

сто повалятися на сiновалi з 

доступом до Wi-Fi.

Також гiсть подiлився секрета-

ми пiдприємницької дiяльностi, 

серед яких: наполеглива пра-

ця, пошук нового та невпинний 

рух вперед. Однак головне – 

любити те, що робиш, i вклада-

ти у свою справу всю душу. 

Юрiй Гора вiдмiтив, що випус-

кники коледжу, якi працюють у 

туристичному комплексi, ма-

ють хорошу практичну 

пiдготовку, тож запропонував 

студентам скористатися 

можливiстю проходження 

практики на базi свого 

пiдприємства з подальшим 

працевлаштуванням. А тих, хто 

навчається на молодших кур-

сах, запросив попрацювати на 

«хуторах» на лiтнiх канiкулах.

Анастасiя ТАРАН, 

студентка групи Р-291

З метою мотивації на-
вчальної та профе-
сійної діяльності у 
Кіровоградському 
кооперативному ко-

леджі економіки і права від-
бувся тиждень циклової комі-
сії комп’ютерних технологій 
серед студентів, які вивчають 
мову програмування, техно-
логії розробки програмних та 
інформаційних систем.

Уже на початку тижня сту-
денти яскраво заявили про 
своє відділення, представив-
ши на розсуд всієї студент-

ської родини Сая інформацій-
ну виставку газет «Програ-
міст». Окрім того, у цей день 
у фойє навчального закладу 
можна було переглянути 
творчу експозицію «Майстер 
photoshop». Використовуючи 
інструменти графічного ре-
дактора, коледжани створили 
оригінальні та кумедні світ-
лини своїх одногрупників. Ро-
боту студента Владислава Ко-
лодяжного одностайно визна-
ли найкращою.

Наступного дня в рамках 
проекту «Моє улюблене міс-

то» першокурсники підготу-
вали ефектні розповіді у фор-
маті презентації з цікавими 
ілюстраціями та фотографія-
ми з власного архіву. І з цим 
завданням справилися на від-
мінно Тетяна Меленчук, Алі-
на Байрактар, Дар’я Доценко, 
Анна Дмитренко.

Не обійшлося того тижня 
і без інтелектуальних зма-
гань. Демонструючи свої знан-
ня з інформатики та загаль-
ноосвітніх дисциплін, сту-
денти другого, третього та 
четвертого курсів з великим 
задоволенням взяли участь у 
брейн-рингу «Логіка» та 
конкурсі-квесті «Хто найкра-
щий в інформаційних техно-
логіях?». Особливої уваги, зі-
браності від них потребував 
конкурс «Hackathon». Адже 
перед майбутніми програ-
містами виникло завдання 
не із легких: розробити про-
граму «Перевірка правопи-
су», яка б перевіряла відпо-
відний текстовий файл на на-
явність помилок. Найкра-
щим у цьому марафоні         
став студент третього курсу 
Артур Олійник, який з точ-
ністю та за короткий термін 
виконав це завдання.

Динамічно, інтенсивно та 
результативно завершували 
тиждень майстер-класом су-
часних технік орігамі «Всесвіт 
у наших руках». Усі, хто брав 
активну участь у заходах тиж-
ня, отримали приємні вражен-
ня від навчального процесу та 
фігурку сови – символ мудрос-
ті, зібрану в техніці орігамі.

Ірина ШІХІЄВА

Циклова комісія облікових та 
суспільно-економічних дисциплін 
Мукачівського кооперативного торго-
вельно-економічного коледжу щороку 
проводить Дні спеціаліста. Цього разу 
дивували своїми талантами студенти 
бухгалтерського відділення.

Так, в актовому залі коледжу від-
булося талант-шоу «Бухгалтерський 
зорепад», від якого твсі присутні 
отримали масу позитивних емоцій. 
Ведучі шоу – Христина Крупицька 
та Василь Варга – вражали своєю 
майстерністю та креативністю. Спі-
вучий талант демонстрували Ната-
лія Пішта, Євгенія і Корнелія Кинів. 
В оригінальному жанрі виступив 
майбутній бухгалтер зі здібностями 
диктора телебачення студент друго-
го курсу Ярослав Боднар. Поетичний 
талант продемонструвала першо-
курсниця Алла Петришинець. При-
страстним бальним танцем заворо-
жили Христина Крупицька (Міс гля-
дацьких симпатій) та Сергій Голод 
(Містер коледжу – 2017). Порадував 
присутніх танцювальний талант 
студенток Валерії Бобук, Наталії Пі-
шти та Брігітти Штефуряк (ІІ курс), 
Вікторії Токар та Аліни Шелемби (І 
курс). А краща студентка коледжу 

Маріам Дешко зачарувала грою на 
синтезаторі.

У ході шоу вдалося виявити супер-
професійні здібності молоді. Студент-
ка третього курсу Вікторія Паук здиву-
вала всіх майстер-класом зі складання 
бухгалтерських проводок, на кожну з 
яких вона витрачала усього 1 хв. 

Ну і яке ж свято може обійтися без 
жартів? У цьому жанрі виступили 
майбутні бухгалтери – Василь Варга 
та Владислав Кеменяш, Ілона Ткачук 
та Марія Порада. Родзинкою шоу був 
спеціально запрошений гість, учень 
Кольчинської ЗОШ, учасник конкур-
су «Розсміши коміка. Діти» Мирослав 
Масалов.

Також на свято було запрошено 
представницю газети «Все про бухгал-
терський облік» Катерину Ненько, яка 
вручила грамоти й призи відмінни-
кам навчання й переможцям багатьох 
олімпіад Катерині Куцин, Вікторії 
Паук, Крістіні Шкрібі. 

Ось так студенти-бухгалтери 
МКТЕК продемонстрували, що не 
проводками єдиними, звітностями та 
балансами вони живуть. Адже кожен 
із них – це ще й надзвичайно талано-
вита особистість, котра може приємно 
вразити й іншими своїми вміннями.  

Марта СТРИЖАК, 

голова циклової комісії

НЕ ПРОВОДКАМИ ЄДИНИМИ...

У СВIТI IНФОРМАЦIЙНИХ 

ТЕХНОЛОГIЙ

   Конкурс-квест «Хто найкращий 

в інформаційних технологіях?»

Проект «Моє улюблене місто»

Майстер-клас сучасних 

технік орігамі

«Хороший урок – це на одну чверть підготовка і на три чверті театр».

Гейл ГОДВІН, американська письменниця
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У ЦЕНТРІ  УВАГИ

ВИКЛИКИ  БЕЗВIЗУ
Європейський Парламент підтримав візову лібералізацію для України. 521 європарламентарій 6 квітня проголо-
сували за це рішення, після чого нашій державі залишається дочекатися лише підтвердження від послів ЄС та 
Європейської Ради. Вірогідно, вже на початку літа 2017 року українці, які мають біометричні паспорти, зможуть 
безперешкодно перетинати кордони Європейського Союзу та перебувати там не більше 90 днів щопівроку.

ПАСПОРТІВ БІЛЬШЕ, 

ЩЕ БІЛЬШЕ

Дійсно, важливим є той факт, 
що безвізовий режим поширю-
ється на власників біометричних 
паспортів. Нині на руках україн-
ців біля 3 мільйонів подібних до-
кументів, проте їхня кількість 
буде швидко збільшуватися – мі-
ністр внутрішніх справ Арсен 
Аваков запевняє, що його відом-
ство зможе щороку випускати 1,5 
мільйони біометричних паспор-
тів. Я б не виключав і збільшення 
темпів видачі цього різновиду 
документів. 

ЗНАЙОМСТВО З ЖИТ-
ТЯМ СУСІДІВ ПІДШТО-

ВХНЕ ГРОМАДЯН УКРАЇ-
НИ ДО ПОШУКУ ПОЛІТИ-
КІВ НОВОЇ ЯКОСТІ, СПРО-
МОЖНИХ СТВОРЮВАТИ 

ЄВРОПЕЙСЬКІ РЕАЛІЇ 
ВСЕРЕДИНІ ДЕРЖАВИ, А 
НЕ ЛИШЕ ДЕКЛАРУВАТИ 

ПОДІБНІ БАЖАННЯ

Проте необхідно згадати ще 
про один факт: буквально кілька 
років тому не лише дві третини 
українців взагалі не мали закор-
донних паспортів, але і біля 70% 
наших громадян ніколи не поли-
шали межі регіону, де народили-
ся. Для однієї з найбільших країн 
Європи, у якій проживають де-
сятки мільйонів громадян, ці 
цифри свідчать про значний сту-
пінь ізоляції, слабкий розвиток 

внутрішнього туризму та него-
товності громадян України до ін-
теграції в ЄС на високих швидко-
стях. Тут спрацьовує принцип 
«Краще один раз побачити», без 
втілення якого в життя мільйони 
наших співгромадян можуть 
бути жертвами маніпуляцій про 
«Європу, що загниває».

ЄС – БУТИ ЧИ НЕ БУТИ  
Принагідно доцільно згадати 

і про той факт, що всередині Єв-
ропейського Союзу сьогодні 
практично немає впевненості у 
майбутньому об’єднання, про це 
доволі відверто говорять євро-
пейські політики. Brexit змусив 
євпропейських керівників шука-
ти нові змісти існування ЄС, і 
Україна, до речі, виглядає не 
лише захисником від російської 
агресії, але і фактором посилен-
ня для  Євросоюзу. Проте ниніш-
ня певна невизначеність з май-
бутнім ЄС не применшує зна-
чення отримання Україною без-
візового режиму.

ВИСТРАЖДАЛИ…

Вистраждане – інакше не ска-
жеш – рішення Європейського 
Парламенту засвідчує спромож-
ність країни здійснювати необхід-
ні перетворення. Так, повільніше, 
ніж сподівалися багато з її грома-
дян та наші європейські партнери, 
дійсно, часто за принципом «крок 
вперед – два назад», проте 144 необ-
хідних корекції законодавства 
були ухвалені та стали частиною 
національної нормативної бази. 
Серед іншого пригадаємо і той 
факт, що наша держава ставить на 
меті європейську та євроатлан-
тичну інтеграцію, втілення якої у 
життя так само передбачає ухва-
лення масштабних змін до законо-
давства. І досвід його корекції з 
огляду на перспективу отримання 
безвізового режиму, безумовно, 
стане в пригоді.

ЯК ДАЛИ, 

ТАК МОЖУТЬ І ЗАБРАТИ 

Одна з причин затримки на-
дання безвізового режиму Грузії 

та Україні – ухвалення європей-
ськими інституціями механізму 
скасування безвізового режиму. 
У такий спосіб європейські полі-
тики вирішили не лише запобіг-
ти надмірним темпам міграції з 
пострадянських республік, але і 
створюють механізм стимулю-
вання перетворень у країнах, що 
наголосили на власній готовнос-
ті йти на зближення з Європей-
ським Союзом. Тому і представ-
никам вітчизняної політичної 
еліти, і пересічним громадянам, 
які захочуть імітувати виконан-
ня правил, варто начуватися та 
бути пильними – розплата може 
бути швидкою та болісною.

Президент Петро Порошенко 
наголошує, що боротьба за безві-
зовий режим для України розпо-
чалася за його перебування на по-
саді міністра закордонних справ 
та тривала довгих сім років. Гла-
ва держави заслуговує як на сло-
ва подяки, так і на попередження 
про те, що безвізовий режим у 
його випадку – не лише досягнен-
ня, але і демонстрація необхід-
ності продовження реформ та пе-
ретворень всередині країни. За-
уважу, що президент висловив 
слушне бажання максимально 
знизити для громадян України 
вартість поїздок до країн ЄС. Тут 

можна і треба долучити і наших 
західних партнерів, організовую-
чи масові ознайомчі поїздки до 
прикордонних країн Євросоюзу, 
сприяти появі на українському 
ринку авіаперевезень компаній-
лоукостерів.

ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ: 

МАЄМО ШАНС 

ДОЛУЧИТИСЯ 

У можливості на власні очі пе-
реконатися у перевагах ЄС-
івського способу життя, переко-
натися, що європейська інтегра-
ція спроможна давати позитивні 
результати, а реформи варто пе-
ретерпіти, аби завдяки ним ви-
йти на траєкторію розвитку, 
власне, і є найбільша на сьогодні 
можливість безвізового режиму. 
Його запровадження – демон-
страція з боку ЄС усвідомлення 
доцільності зближення з Украї-
ною, проте поки що ця позиція не 
знаходить відображення у визнан-
ні «європейської перспективи» 
нашої країни, необхідної для по-
дальшого вступу до ЄС. З іншого 
боку, представництво Європей-
ської Комісії в Україні почне ін-
формаційну кампанію, аби роз-
повісти про переваги та особли-
вості безвізу пересічним грома-
дянам України.

РОСІЯ, ЯК ЗАВЖДИ – ПРОТИ

Не зайвим буде згадати і про під-
вищену увагу, яку приділили голо-
суванню за надання Україні безвізо-
вого режиму з ЄС російські та про-
російські медіа. Якщо вірити їхнім 
публікаціям, то безвіз – величезне 
зло для нашої держави, яке безумов-
но призведе до відтоку людей, зубо-
жіння населення та вимивання при-
родних багатств держави. Логіка 
цілком зрозуміла – для Кремля 
зближення України та Європейсько-
го Союзу – максимально неприйнят-
ний сценарій. До речі, низка аналі-
тиків відзначила, що своїм рішен-
ням Європейський Парламент про-
ігнорував позицію Росії, яка воліє 
вважати нашу державу сферою 
власних беззастережних інтересів. 

Наостанок маю відзначити, 
що зближення України та ЄС, яке 
є цілком вірогідним після запро-
вадження безвізу, може стати ви-
пробуванням для українських 
політиків, якщо вони виявляться 
не в змозі швидко та суттєво 
збільшити ефективність своєї ро-
боти. Знайомство з життям сусі-
дів, безумовно, підштовхне гро-
мадян України до пошуку полі-
тиків нової якості, спроможних 
створювати європейські реалії 
всередині держави, а не лише де-
кларувати подібні бажання. 

ЄВГЕН 

МАГДА
кандидат полiтичних 

наук,  доцент НТУУ КПІ 

iм. Ігоря Сiкорського, 

виконавчий 

директор Центру 

суспiльних вiдносин

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

Малюнок Миколи Капусти

НОВИНИ

   КОМІТЕТ РАДИ 

ПРОСУВАЄ ВЛАСНИЙ 

ЗАКОНОПРОЕКТ 

ПРО ПОКУПКИ ЗА 

ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ

Профільний комітет Ради 
запропонував взяти за основу 
доопрацьований законопро-
ект, який дозволяє сплачувати 
податки електронними гроши-

ма. Документ з такою пропо-
зицією надійшов від глави Ко-
мітету з питань фінансової по-
літики і банківської діяльності 
Сергія Рибалки.

Зокрема, у законопроекті 
передбачається надання пра-
ва українцям оплачувати това-
ри електронними грошима, 
небанківським фінустановам 
отримувати ліцензію НБУ на 
переказ грошей без відкриття 

рахунків і випускати електрон-
ні гроші.

Крім того, карати за злочи-
ни з платіжними системами 
пропонують позбавленням 
волі на 1–3 роки.

Відповідний законопроект 
було зареєстровано під 
№5361, його подали самі чле-
ни профільного комітету.

За матеріалами Uamarket.info

   ПІДПРИЄМЦІ ХОЧУТЬ 

РОЗШИРЮВАТИ БІЗНЕС 

У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

Ринок Великобританії виявився 
найбільш привабливим для рітейле-
рів. Незважаючи на перспективу брек-
сіту, 65% торговців назвали Велико-
британію цільовим ринком для розши-
рення. Про це свідчить дослідження 
компанії CBRE. 2 місце серед лідерів 

привабливих ринків займає Франція. 

Перспективи там бачать 43% опитаних 

рітейлерів. Також респонденти виділи-

ли Німеччину, Іспанію, Угорщину та Ні-

дерланди.

Більшість не планує широкої екс-

пансії. 70% рітейлерів готуються від-

крити менше 10 магазинів. Основними 

причинами помірного росту більшість 

підприємців називають зростання цін 

на нерухомість і відсутність якісних 

торговельних площ.
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КРУГОЗІР

  МАНЕВРИ

ПРАКТИЧНОПРАКТИЧНО

У житті майже кожного із нас траплялися 
ситуації, коли страшенно не хочеться вико-
нувати яку-небудь роботу. Ми відкладаємо 
її на потім, відтягуємо час, наскільки це 
можливо, та рано чи пізно наступає мо-
мент, коли розуміємо – «година ікс» наста-
ла. Боротьбі зі схильністю до постійного 
відкладання навіть вкрай важливих і термі-
нових справ і присвячена дана публікація. 
Пропонуємо почати свій саморозвиток 
саме зараз, не відкладаючи на потім.

СТРУКТУРУЄМО 

І ЩЕ РАЗ СТРУКТУРУЄМО!

Вам знайома ситуація, коли відкриває-
те браузер для перевірки пошти, а потім 
раптом помічаєте, що до пошти справа так 
і не дійшла? А все тому, що ви переключи-
лися на розглядання фото, читання новин, 
переписку в соцмережах тощо. Як варіант 
боротьби із таким відволіканням візьміть 
собі за правило складати список справ на 
день будь-яким зручним для вас способом. 
Ви можете записати в нотатнику або в спе-
ціальному додатку на комп’ютері всі ті 
справи, які вас хвилюють на поточний мо-
мент. Зробіть собі 10-хвилинну перерву і 
постарайтеся розслабитися. Потім знову 
поверніться до написаного і подивіться на 
нього більш прискіпливо. Непотрібні спра-
ви – викресліть. Дорогоцінний час краще 
витратити на інші важливі речі.

ПРАВИЛО 2-Х ХВИЛИН

Суть «правила 2-х хвилин» у тому, щоб 
негайно виконати всі ті справи, які не за-
ймуть більше п’яти хвилин. Вони відразу 
викреслюються зі списку. До таких справ 
належить прибирання у ящиках столу, 
перегляд і сортування електронної по-
шти, завантаження брудною білизною 
пральної машини тощо. Ви скоро поміти-
те перевагу цього правила: буквально за 
півгодини від п’яти до десяти запланова-
них справ буде виконано!

ВІДЧУЙТЕ СЕБЕ ФРАНЦУЗОМ

У списку необхідно позначити зеле-
ним кольором ті пункти, які не викону-
ються через вашу лінь. Як правило, це ті 
справи, які вам неприємні з якоїсь при-
чини, і ви постійно лишаєте їх наостанок. 
Наука тайм-менеджменту називає їх «жа-
бами». «З’їсти жабу» означає впоратися з 
однією з таких справ. Куштувати «жаб» 
краще зранку. Якщо від вас вимагається, 
приміром, щось дуже багато і в деталях 
розписати, то зробіть це одразу, як при-
йшли на роботу. Решту часу займайтеся 
більш приємними справами.

РОЗДІЛІТЬ «СЛОНА»

«Слонами» прийнято називати най-
більш трудомісткі, тривалі у часі й 
складні справи. У ті моменти, коли ви 
розумієте, що не знаєте, із чого ж почати 
виконання, спробуйте розділити «сло-
на» на етапи. Кожен повинен становити 

дію, яка вас не обтяжуватиме і швидко 
виконується. Необхідно усвідомити для 
себе, що ви краще сприймаєте: кілька 
непростих і тривалих занять чи пару де-
сятків п’ятихвилинних справ. Основне 
правило виконання – це виконання ета-
пів у вільний час. Якщо, наприклад, ви 
захочете опанувати ази програмування, 
то вранці можна вивчити певний тер-
мін, в обідній час переглянути навчаль-
не відео, а ввечері написати фрагмент 
програми. Ви самі не помітите, як за 
кілька місяців уже володітимете багать-
ма знаннями для виконання різноманіт-
них завдань.

ХВАЛІТЬ СЕБЕ, ХВАЛІТЬ!

Не забувайте хвалити себе! Мало що 
потішить так, як усі закреслені пункти в 
довгому переліку справ. Після завершен-
ня однієї дії моментально закресліть її і 
похваліть себе. Від цього значно зросте 

ентузіазм. Ви можете самі придумати, 
яким чином заохотити себе наприкінці 
дня. Це може бути шопінг, солодощі до 
чаю чи посиденьки із друзями.

ПОРЯДОК НА РОБОЧОМУ СТОЛІ

Помічено, що хаос на робочому місці 
формує хаотичність думок. Важко взяти-
ся за якесь завдання у цьому стані. Тож 
якщо ви відклали справу на потім, вико-
ристайте вільний час на прибирання. За-
лишіть усе найнеобхідніше, а решту без-
жалісно викиньте. Мета прибирання – по-
збутися усього, що вас відволікає під час 
виконання завдання.

СПІЛКУЙТЕСЯ З ОРГАНІЗОВАНИМИ 
Напевно, у вас є знайомі, які скрупу-

льозно доводять усі справи до кінця. 
Спілкуйтеся із ними частіше, і згодом по-
мітите, що перейняли модель їхньої по-
ведінки.

ДІЛІТЬСЯ ПЛАНАМИ 

Соцмережі зазвичай не тільки відволі-
кають від виконання справ, а й можуть 
стати у нагоді. Поділіться публічно на-
мірами, і відкласти їх уже не зможете, 
тому що взяли на себе зобов’язання.

НА СВІЖЕ ПОВІТРЯ – 

ДО СВІЖИХ ІДЕЙ 

20 хвилин обіднього часу, протягом 
яких ви прогуляєтеся на свіжому пові-
трі, зроблять диво: ви зберете думки до 
купи, відпочинете емоційно, а ще вас 
може осінити довгоочікувана ідея.

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

Приділяйте час підбиттю підсумків 
дня, тижня, місяця. Спробуйте дотриму-
ватися нашої інструкції, і ви самі здиву-
єтеся кількості виконаних «жаб», схуд-
лих «слонів» і безлічі доведених до кінця 
повсякденних справ. Тепер можна по по-
вній програмі похвалити себе і… склас-
ти новий список!

ЛАЙФХАКИ:ЛАЙФХАКИ: 

ЯК МОБIЛIЗУВАТИСЯ ЯК МОБIЛIЗУВАТИСЯ 

I ЗАВЕРШИТИ ПОЧАТЕI ЗАВЕРШИТИ ПОЧАТЕ  

ГОРIХИ ВАМ У ПОМIЧ!ГОРIХИ ВАМ У ПОМIЧ!
Крім ситуацій, коли немає бажан-
ня виконувати нудну роботу, бу-
вають моменти, коли доводиться 
трудитися без відпочинку, в ав-
ральному режимі. Адаптація до 
таких умов вимагає максимальної 
мобілізації всіх нервових і психіч-
них сил. Поступово накопичуєть-
ся перенапруга, виникає знижен-
ня пам’яті, швидка стомлюва-
ність. Під час інтенсивної розумо-
вої діяльності, під час сесії, коли 
доводиться не спати ночами, слід доводиться не спати ночами, слід 
підтримувати організм продукта-підтримувати організм продукта-
ми, які поліпшують роботу мозку. ми, які поліпшують роботу мозку. 
Вчені встановили, що регулярне Вчені встановили, що регулярне 
вживання (хоча б раз на тиждень) вживання (хоча б раз на тиждень) 
у їжу риби жирних сортів та во-у їжу риби жирних сортів та во-
лоських горіхів поліпшує праце-лоських горіхів поліпшує праце-
здатністьздатність мозку.  мозку. 

КОРИСНІ ПРОДУКТИ 

Мозку для повноцінної розу-
мової діяльності не потрібен цу-
кор, йому потрібна ГЛЮКОЗА. 
Найкраще підійде та глюкоза, яка 
міститься в МЕДІ, ФРУКТАХ, ЯГО-
ДАХ і СУХОФРУКТАХ. 

На першому місці в рейтингу 
продуктів, що стимулюють мозок, 
стоїть ЖУРАВЛИНА. У ній най-
більше антиоксидантів, що впли-
вають на гостроту й поліпшення 
пам’яті. При активній розумовій 
діяльності частіше пийте морс, 
споживайте свіжу журавлину і 
джем із неї. 

ЧОРНИЦЯ – ті ж властивості, що 
й у журавлини. Крім того, вона зні-

має втому очей, посилює гостроту 
зору. Якщо ви багато працюєте на 
комп’ютері – частіше вживайте сві-
жу або сушену чорницю. 

Ядра ВОЛОСЬКОГО ГОРІХА за 
формою нагадують півкулі голов-
ного мозку. Намагайтеся з’їдати 
кілька горіхів щодня (приблизно 5 

ядер). Активні речовини, що міс-
тяться у волоських горіхах, жив-
лять клітини головного мозку і 
стимулюють розумову діяльність. 

МИГДАЛЬ особливо багатий 
фосфором, сприяє активізації ро-
боти мозку, крім того він зміцнює 
зір. Гіркий мигдаль має заспокій-
ливу дію. 

ФІСТАШКИ поліпшують гостроту 
сприйняття, поліпшують па м’ять. 

ГІРКИЙ ШОКОЛАД містить вуг-
леводи, необхідні для роботи 
мозку. Для швидкого насичення 
досить невеликого шматочка. 

ЛИМОН – чудовий помічник у 
підтримці психічного стану люди-
ни. Сік лимона через годину після 
надходження в організм сприяє 
виробленню речовин, необхідних 
для роботи мозку, а саме для ке-
рування м’язовими нервами, по-
ліпшення пам’яті й концентрації 
уваги, поліпшує настрій. 

ЦУКРОВИЙ БУРЯК і БІЛОКАЧАН-
НА КАПУСТА містять речовини, які 
руйнують ферменти, які приводять 
до зниження пам’яті. Квашена ка-
пуста не менш корисна, особливо з 
печеною картоплею. 

ШПИНАТ містить фолієву кис-
лоту й массу мінеральних речо-
вин, що стимулюють мозкову ді-
яльність. 

ЖИРНІ СОРТИ РИБ містять ба-
гато ненасичених Омега-3 кислот, 
вітаміни А, D, Е, залізо, фосфор, 
магній, селен, необхідні для робо-
ти мозку. Жирні кислоти сприяють 
кращому постачанню клітин моз-
ку киснем і поліпшують передачу 
сигналів між нейронами. 

Не забувайте пити Не забувайте пити ЧИСТУ ЧИСТУ 
ВОДУ,ВОДУ, адже наш мозок, як і весь  адже наш мозок, як і весь 
організм, на 70% складається із організм, на 70% складається із 
води. Коли клітинкам її не виста-води. Коли клітинкам її не виста-
чає – їх злагоджена робота пору-чає – їх злагоджена робота пору-
шується.шується.

                 Підготувала  Інна  Підготувала  Інна  КУНИЦЬКАКУНИЦЬКА

«Час не любить, коли його марнують».

Генрi ФОРД, американський промисловець
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   НОВЕ В ЗАКОНОДАВСТВІ

КУХОННІ  УНІВЕРСИТЕТИ

  ДОМАШНІЙ ТЕХНОЛОГ

ПОВНУ  ВЕРСІЮ  ПУБЛІКАЦІЙ  ЧИТАЙТЕ  У №15 «ПОРАДНИЦІ»  ВІД   13 КВІТНЯ   ЦЬОГО  РОКУ

«ПОРАДНИЦЯ» – «ВІСТЯМ...»

НЕБЕСНА ЛАЗУРНЕБЕСНА ЛАЗУР
Ви напевно знаєте, як приготувати на-

туральний барвник для яєць із цибулево-
го лушпиння. У результаті можна одер-
жати гаму від блідо-жовтогарячого до 
насичено-коричневого. А як щодо 
небесно-блакитного? Ви здивуєтеся, але 

й цей відтінок можна одержати, взявши 
продукт із холодильника. Червоноголо-
ва капуста – от що допоможе пофарбу-
вати яйця в неймовірно гарний ніжно-
блакитний колір. 

Нашаткуйте невелику капустину, по-
кладіть у каструлю й залийте 0,5 л води. 
Доведіть до кипіння, після чого варіть 
на повільному вогні 40–45 хвилин. Зні-
міть каструлю з вогню, дайте капусті по-
вністю охолонути, відвар процідіть. 

Влийте в отриманий відвар 4–5 столо-
вих ложок 9-процентного оцту. Зварені 
круто яйця (з білою шкарлупою) покла-
діть у фарбу на 3–4 год. Чим довше яйця 
будуть у відварі, тим інтенсивнішим ви-
йде відтінок.

Викладіть пофарбовані яйця на плос-
ку тарілку, дайте висохнути, потім на-
тріть олією. Чудовий колір, чи не так?

Діана ШЕПЕЛЬ

Б рак вітаміну А (ре-
тинолу), що на ньо-
го в організмі пе-
ретворюється каро-
тин (надходить з 

їжею), призводить до розви-
тку таких хвороб, як гемера-
лопія (нічна, або «куряча», 
сліпота), ксерофтальмія (су-
хість кон’юнктиви), керато-
маляція (виразка роговиці), 
гіперкератоз (дистрофічні 
зміни епітелію шкіри, слизо-
вих оболонок, потових, саль-
них залоз), фурункульоз, ін-
фекційні ураження систем 
дихання, сечовиділення, 
травного тракту; у дітей – за-
тримка росту й розвитку, не-
врологічні порушення.

Через недостатність вітамі-
ну В1 розвиваються поліневри-
ти, гіпотонія, розлади зору, 
психіки, серцево-судинної, 
травної систем, хвороба бери-
бери. Брак вітаміну В2 спричи-
няє дерматози, кон’юнктивіти, 
анемію, кисневе голодування 
(гіпоксію) клітин тощо. За де-
фіциту вітамінів РР (нікотино-
вої кислоти), В3 (нікотинамі-
ду) в організмі виникають зна-
чні порушення обміну речо-
вин, розлад багатьох функцій, 
дистрофічні й дегенеративні 
зміни в органах і тканинах, 
найбільш виражені в шкірі, 
нервовій, ендокринній і трав-
ній системах. У тяжких випад-
ках порушень нервової систе-

ми виникають судоми, атаксія 
(рухове безладдя), іноді розви-
вається слабоумство. Уражен-
ня шкіри проявляється пела-
грою, що супроводжується 
шкірною сверблячкою, гіпер-
пігментацією (темні плями пе-
реважно на відкритих ділян-
ках тіла й кінцівках), лущен-
ням шкіри, появою фолікуляр-
них папул.

Вітаміни у формі препара-
тів слід приймати кожен 
окремо, якщо вони є антаго-
ністами. Наприклад, нікоти-
нова й аскорбінова кислоти 
(відповідно РР і С) руйнують 
вітамін В12. Несумісні віта-
міни В1 і В6. Або приймати 
такі комплекси, кожен із 

компонентів яких допомагає 
засвоєнню іншого (біохіміч-
ний синергізм). Так, аскорбі-
нова кислота сприяє перетво-
ренню фолієвої кислоти на 
активні корисні сполуки й 
відновленню окисленої фор-
ми токоферолу (вітамін Е), а 
вітамін D необхідний для за-
своєння кальцію.

Варто пам’ятати, що в ор-
ганізмі накопичуються, і то 
ненадовго, лише вітаміни А, 
Е, D, тому слід щоб і вони, й 
решта вітамінів надходили 
до організму з їжею регуляр-
но.

Павло ЗАСУНЬКО, 
сімейний лікар

ДЕФIЦИТ ДЕФIЦИТ   ВIТАМIНIВВIТАМIНIВ
ЗДОРОВІ  БУДЬМОЗДОРОВІ  БУДЬМО

ОФОРМЛЕННЯ  ДОПОМОГИ 
НА  ДІТЕЙ  ОНЛАЙН

Вiдтепер батьки новонароджених дiтей 

можуть подати документи для отримання 

державної допомоги в будь-який зручний 

час 24 години на добу 7 днiв на тиждень 

через мережу Iнтернет. 

Електронна послуга вже доступна через 

портал Мiнсоцполiтики e-services.msp.

gov.ua. Згодом її можна буде отримати на 

єдиному державному порталi 

адмiнiстративних послуг my.gov.ua.

Електроннi форми документiв з автома-

тичною перевiркою та пiдказками макси-

мально зменшать ризик допущення поми-

лок пiд час їх заповнення. 

БЕЗКОШТОВНО 
АБО  ЗІ  ЗНИЖКОЮ

Починаючи з квiтня 2017 р., МОЗ України 

надає можливiсть кожному українцевi 

отримати безкоштовно (або з невеликою 

доплатою) лiки за трьома категорiями за-

хворювань: серцево-судиннi, бронхiальна 

астма та дiабет другого типу. В Реєстрi 

лiкарських засобiв опублiковано список 

препаратiв, включених до списку 

«Доступнi лiки». Крiм того, на сайтах 

органiв мiсцевої влади розмiщено список 

аптек, якi беруть участь у програмi 

«Доступнi лiки». Цей список має регуляр-

но оновлюватися.

Навесні більшість людей переживає авітаміноз – за-
хворювання, зумовлене гострим дефіцитом певного 
вітаміну або кількох вітамінів. Його необхідно ціле-
спрямовано лікувати за допомогою регулярного (кур-
сом) введення ін’єкційно або у формі пігулок, капсул, 
розчинів вітаміну, дефіцит якого визначено за симп-
томами і лабораторно.

•  0,5 кг свинячого окосту 
•  2 столові ложки олії 
•  по морквині, цибулині 
     та кореню петрушки 
•  2 склянки світлого пива 

ЗАЛИВНЕ
•  2 морквини
•  4 яйця
•  300 г шинки 
•  по 100 г консервованого горошку 
      й кукурудзи
•  3 столові ложки желатину
•  150 мл м’ясного бульйону
•  6 столових ложок сметани
•  50 мл жирних вершків
•  2 зубки часнику
•  сіль, мелений перець

Моркву і яйця відварити, почистити, 
нарізати кубиками. Шинку також наріза-
ти кубиками. Змішати моркву, горошок, 
кукурудзу й шинку. Желатин залити 
бульйоном, дати набухнути. Вершки зби-
ти міксером, додати сметану й пропуще-
ний через прес часник, посолити, попер-
чити. Підігріти бульйон, щоб желатин по-
вністю розчинився. Охолодити, тонень-
кою цівкою влити у вершкову суміш, обе-
режно перемішати. Прямокутну форму 
вистелити харчовою плівкою, на дно по-

класти цілі варені яйця, овочі та шинку. 
Залити желатиновою сумішшю, постави-
ти в холодильник до повного застигання.

РУЛЕТИКИ 
З НАЧИНКОЮ
•  по 3 яйця та плавлені сирки
•  300 г шинки
•  зелена цибуля, кріп
•  3 зубки часнику
•  майонез

•  по 4–5 горошин чорного
     та запашного перцю 
•  сіль, лавровий листок 
•  чайна ложка 
     подрібненої сухої м’яти 

Шматок м’яса посолити й трохи обсмажити з усіх бо-
ків в олії. Перекласти у каструлю чи сотейник, додати по-
дрібнені овочі, прянощі, залити пивом і тушкувати на 
слабкому вогні під кришкою до готовності. Перед пода-
чею буженину полити м’ясним відваром.

Леся ДЕМЧУК

БУЖЕНИНА У ПИВІ

Круто зварені яйця натерти на се-
редній тертушці разом із сирками. До-
дати дрібно нарізану зелень, пропу-
щений через прес часник. Заправити 
майонезом, перемішати. Салат ви-
класти на скибочки шинки, згорнути 
трубочкою й перев’язати кожний пір-
цем зеленої цибулі.

Наталя МЕЛЬНИЧУК
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ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР 

ОКСАНА МИХАЙЛЕНКО-ГУЦУЛ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР 

ІННА КУНИЦЬКА
R

Мал. Валерій Сингаївський

ДОЗВІЛЛЯ

Підготувала  Інна КУНИЦЬКА

   ДО  СВЯТА Повідомлення

Повідомлення

«Кожна людина – клоун, але не в кожного вистачає мужності показати це всім».

Чарлi РІВЕЛЬ, iспанський акробат i клоун

– А в мене кішка незвичайна, ду-
маю в цирк її віддати. 
– Що ж у ній незвичайного? 
– Бачиш фотографію? 
– Ну? 
– Вона робила. 

Як відомо, театр починається з ві-
шалки. А коли, виходячи з театру, 
ви не знаходите на вішалці своє 
пальто – тоді починається цирк! 

Хлопчик приходить із цирку. 
– Тату, там такий атракціон був! 
Джигіт-наїзник заскочив з розбігу 
на коня, прослизнув у нього під 
животом, пробіг за ним ззаду, три-
маючись за хвоста, а потім заско-
чив на нього задом наперед! 
– Подумаєш… Я проробив все те ж 
саме, коли вперше вирішив пока-
татися на коні!

В одеському цирку. Біля кліток із 
левами приборкувач кричить дру-
жині: 
– І ще раз, Мірро, вже тут прошу 
тебе – не влаштовуй мені ніяких 
сцен перед левами! Який я матиму 
авторитет у них?

Розмовляють у цирку два тигри на 
арені: 
– Ти помітив, публіка сьогодні 
якась зовсім не весела. 
– Давай їх розвеселимо! 
– Ага! Тим більше, огорожа зовсім 
не висока...

Виходять двоє із цирку й розмов-
ляють: 
– Фокусник справді творив чудеса! 
Він діставав із капелюха все нових 
і нових кроликів! 
– Ні. Чудеса творили ті два кроли-
ки, які сиділи в капелюсі. 

У цирку: 
– Ви приборкувач левів? 
– Так. 
– Чому ж вони вас не чіпають? Ви 
такий маленький і худенький. 
– У цьому якраз і весь фокус. Вони 
чекають, поки я потовстішаю.

Із пересувним цирком сталося 
лихо – обрушився дах. Директор 
цирку свариться: 
– Який мерзотник підсунув нашо-
му слонові нюхальний тютюн!

Питання Путіну:
– Ви цирк любите?
– Так. Особливо дресированих вед-
медів.

З ЛЮДЬМИ СКЛАДНІШЕ,З ЛЮДЬМИ СКЛАДНІШЕ,
           

НIЖ IЗ ТИГРАМИ
Щорічно у третю суботу 
квітня вся світова цирко-
ва спільнота відзначає Між-
народний день цирку, який 
люблять не тільки діти, а й 
дорослі, причому в різних 
куточках планети. 

У багатьох українців дитячі спогади 
асоціюються саме із походами у 
цирк. Клоуни, гімнасти, дресирова-
ні звірі – все це викликає масу пози-

тивних емоцій і залишається у пам’яті на 
багато років. 

Одними із найбільш яскравих артистів 
київського цирку було подружжя Володими-
ра і Людмили Шевченків, які з 1972 р. висту-
пали на арені з дресированими тиграми та 
левами. На жаль, Володимира Дмитровича 
– генерального директора і художнього ке-
рівника Національного цирку України – не-
має з нами із жовтня 2012 року. 

В.Шевченко в цирку з народження. Його 
батько Дмитро Шевченко – теж знаменитий 
дресирувальник хижаків, а тому в клітку з 
левами й тиграми Володимир заходив ще 
школярем. Більше того, свій перший номер 
на манежі разом із шістьма левицями Шев-
ченко виконав перед публікою у 14 років.

Згодом він готував номери, що стали кла-
сикою світового цирку. Приміром, танго з 
левами. Він кілька місяців привчав левицю 
вставати на задні лапи, класти передні на 
підставку і не випускати пазурі. 

Аналогічна історія була й з хижаками-
наїзниками – Шевченко разом із дружиною 

Людмилою навчив своїх підопічних їздити 
верхи на коні. На запитання: «Чи не буває 
вам страшно виступати з хижаками?» Воло-
димир Дмитрович відповідав: «Не боїться 
тільки дурний». Неодноразово дресируваль-
ник одержував серйозні травми, але від улю-
бленої справи не відмовився.

Останнім часом Володимир Дмитрович 
уже не виступав, а присвятив себе роботі ди-
ректора. Але, як він сам зізнавався, йому 
часто снилося, що він стоїть на манежі, а на-
вколо на тумбах – леви й тигри. 

Нині Національним цирком України ке-
рує вдова В.Шевченко – Людмила. В одному 
з інтерв’ю, уже після смерті Володимира 
Дмитровича, у Людмили Олексіївни запита-

ли, чому її чоловік як керівник навчив її як 
керівника, і вона відповіла так: «Я тоді йому 
кричала: «Візьми і звільни цю людину», а те-
пер мені кажуть «візьми і звільни», а я не 
можу. Це справді складно, тому що з людьми 
потрібно спілкуватися не як зі звірами, а зро-
зуміти... У нього була звичка, яка мене постій-
но дратувала – він ніколи відразу не приймав 
рішення. Він мені казав: «Почекай, пройде 
час, і воно саме розрулиться». І дійсно, у 90% 
ситуації розрулювалися самі. Зараз, коли 
мені потрібно приймати рішення, я роблю па-
узу, заспокоююсь, кілька днів вичікую і 
справді – ситуація якось вирішується». 

Ну що ж, слушна порада. Головне – навчи-
тися робити паузи і розуміти один одного.

НАМ ВСІМ 

ТЕРМІНОВО 

ПОТРІБНІ 

ШПАКІВНІ! 

Наприкінці березня в 
одній із публікацій у со-
ціальній мережі 
Facebook з’явився пост 
про 72-річного чоловіка 
із Запоріжжя, який тор-
гує біля супермаркету 
шпаківнями, зроблени-
ми власноруч. 

За короткий проміжок 
часу пост про Бориса Но-
сова став справжнім «хі-
том» мережі. Українці 

почали активно скупову-
вати у нього шпаківні. 

За словами ж самого 
чоловіка, він дуже лю-
бить майструвати. Зокре-
ма у дворі будинку, де він 
живе, можна помітити 

іграшкову криницю, яку 
він створив власноруч. 
Після неї пенсіонер змай-
стрував шпаківню, потім 
– будку для собак і котів, 
вітряк, вирізав фігури 
мультяшних героїв... Та-

ким чином у дворі будин-
ку з’явився міні-парк.

Потім Бориса Івановича 
стали просити робити шпа-
ківні під замовлення. Чоло-
вік зізнається, що був зму-
шений брати за будиночки 
і годівниці для птахів гро-
ші, бо ж необхідно купува-
ти матеріал – фанеру, цвя-
хи, лінолеум (для даху), 
різні куточки та інше.

Чоловік зізнається, що 
після того, як пост про ньо-
го облетів мережу Інтернет, 
замовлень стало набагато 
більше. Причому не тільки 
в Україні, виробами пана 
Бориса цікавляться і в ін-
ших країнах світу – напри-
клад, у Німеччині та США.

«Але у мене немає на 
це зараз часу. Якщо я 
буду ще думати, як і де 
відправити шпаківні за 
кордон, бігати на пошту, 
то коли ж їх робити, жити 
коли?» – пояснює Носов.

Також Борис Носов 
відзначив, що йому спо-
добалося, що в Інтернеті 
про нього пишуть, як про 
чоловіка, який об’єднав 
людей, котрі піклуються 
про природу і навколиш-
нє середовище.

А взагалі, читаючи 
такі новини, відчуваєш 
гордість за те, які чудові 
люди живуть в Україні – і 
працьовиті, і талановиті, 
і чуйні. 
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КАЛЕЙДОСКОП

  ЕКСКЛЮЗИВ ГОРОСКОП НА  17.04–23.04

ОВЕН  (21.03–20.04) 
Представники цього знака захо-
чуть визначеності та стабільнос-

ті. Багато що зміниться у справах, виник-
нуть нові умови для плідної співпраці.

ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05)
Очікуйте на приємні події. Але 
блискучі перспективи можуть 

приспати пильність і призвести до неспо-
діваних втрат через неправильне вико-
ристання власних сил і капіталу.

БЛИЗНЯТА (21.05–21.06)
Доведеться шукати взаєморозу-
міння з давніми друзями. По-

вертайтеся до роботи над незакінченими 
проектами. Для вирішення важливих пи-
тань найбільш сприятливий четвер.

РАК  (22.06–22.07) 
Переговори можуть виявитися 
невдалими, тому будьте уважні 

до намірів оточення. У бізнесі потрібно 
тверезо оцінювати власні можливості й 
не підставляти під удар своє добре ім’я.

ЛЕВ (23.07–23.08) 
Імовірно, надійдуть нові пропо-
зиції ділового й творчого парт-

нерства. Однак на цьому тижні не варто 
вести важливі переговори, а також виру-
шати в подорожі.

ДІВА (24.08–23.09)
Приділіть увагу питанням ін-
формаційної та фізичної безпе-

ки. Не забувайте приймати ліки, не скасо-
вуйте плановий візит до лікаря і намагай-
теся як слід висиплятися.

 
ТЕРЕЗИ  (24.09–23.10) 
Не покладайтеся на інших у ви-
рішенні важливих питань. Будь-

те уважні до чоловіка: можливо, йому 
знадобиться ваша порада або допомога. 
Якщо йому важко, візьміть частину тур-
бот на себе.

СКОРПІОН (24.10–22.11) 
Проблемна ситуація на роботі 
розв’яжеться. Щоправда, деякі 

фінансові питання стануть ребром. У цей 
період для вас небажано брати або дава-
ти гроші в борг.
 

СТРІЛЕЦЬ (23.11–22.12) 
Стрільці братимуть участь у ри-
зикованих, але багатообіцяю-

чих проектах. В особистих стосунках зро-
зумієте, як зробити партнера щасливим, і 
ще на крок наблизитеся до щирої дружби, 
яка зміцнює кохання.

КОЗЕРІГ (23.12–20.01) 
Вам не вистачатиме сил, щоб 
водночас залагоджувати вироб-

ничі та сімейні проблеми. Якщо самотні, 
завантажте себе справами заради тих, 
кому ви потрібні. 

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02) 
Для вас це період підбиття під-
сумків. Також актуальні питання 

навчання та особистих контактів. Прояв-
ляйте обережність у фінансових питан-
нях – можливі неконтрольовані витрати.

РИБИ  (20.02–20.03)
З’явиться несподівана можли-
вість заробити, хоча це може 

бути пов’язано з ризиком, а безсистем-
ність і відсутність уваги до дрібниць мо-
жуть призвести до неприємностей.

Тетяна  НІКОЛАЄВА

Колектив Мукачівського кооперативного 
торговельно-економічного коледжу ви-
словлює щирі співчуття директору Богда-
ну Івановичу КАБАЦІ з приводу непоправ-
ної втрати – смерті батька Івана Михайло-
вича Кабаці.

– Великодній стіл українця, 
– відзначила Лілія Василівна, 
– обов’язково прикрашає пас-
ка, випечена із додаванням до 
традиційного рецепту фруктів 
і цукатів. Я ж надаю перевагу 
сирним паскам, на відміну від 
здобних. Готуються вони наба-
гато швидше, їх не потрібно за-
пікати в духовці, бо не мають 
у своєму складі ні борошна, ні 
дріжджів.

ЗАВАРНА 

СИРНА ПАСКА 

«ВЕЛИКОДНЯ»      

Інгредієнти: 
•  сир домашній – 700 г
• масло вершкове – 180 г
• цукор – 1 ст.
• жовтки яєчні – 4 шт.
• вершки 30% – 200 мл
• ванільний цукор – пакет
• цукати – 150 г
• кленовий сироп – 3 ст. л.

Сир бажано використову-
вати жирний, домашній, не 
надто вологий, але й не сухий. 
Першою справою перетираю 
сир. Для цього можна вико-
ристовувати м’ясорубку, сито 
або блендер. 

Із цукатів і сухофруктів я 
беру курагу, інжир, які подріб-
нюю ножем, і, звичайно ж, ро-
дзинки. Заздалегідь розтопле-
не вершкове масло злегка охо-
лоджую. У глибокій тарілці 
змішую сир і масло.

Жовтки відділяю від білків 
і перетираю з цукром, поки 
маса не загусне і не побіліє; 
додаю ванільний цукор.

Вливаю вершки, ставлю ка-
струльку на вогонь, доводжу 
до кипіння при постійному по-
мішуванні.

Маса загусне і збільшиться 
в об’ємі.

Заварену суміш поступово 
з’єдную з сирною масою, ре-
тельно перемішую.

Додаю цукати і знову пере-
мішую.

Фігурну форму застеляю во-
логою марлею і заповнюю сир-
ною масою. Накриваю меншою 
за діаметром тарілкою, зверху 
встановлюю гніт, ставлю в хо-
лодильник, бажано на ніч. Це 
необхідно для того, щоб ви-
йшла зайва сироватка, а паска 
стала добре спресованою.

Вранці зливаю сироватку і 
виймаю паску із форми. Для 
цього форму накриваю широ-
кою тарілкою і перевертаю.

Готову заварну паску при-
крашаю як підказує настрій і 
фантазія, і заливаю кленовим 
сиропом. Можна використову-
вати будь-який джем, варен-
ня, згущене молоко.

Сирна заварна паска – 
справжня насолода для мо-
лочних гурманів!

Михайло МАЗУР

АВТОРСЬКИЙ  РЕЦЕПТ 

ВIД  ЛIЛIЇ  ШМЕЛЬОВОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ 

нежитлову будівлю (магазин) 
площею 87,8 кв. м, розташовану за 
адресою: Луганська обл., 
Старобільський р-н, с. Караяшник, 
вул. Зелена, б/н.
Телефони для довідок: 
(06461) 2-21-04, 2-17-51.

ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОДАЄ З АУКЦІОНУ 

104/125 ідеальної частки нежитло-
вої будівлі, розташованої за адре-
сою: смт Верхнячка, 
вул. Заводська, 4.
Стартова ціна – 145 тис. грн.
Реєстраційний внесок – 170 грн.
Гарантійний внесок – 10% від стар-
тової ціни. Аукціон відбудеться 
11 травня 2017 року за адресою: 
м. Черкаси, вул. Гоголя, 224. 
Останній термін подання заяви – 
до 3 травня 2017 року.
За довідками звертатися за тел.: 
(067) 996-37-00.

Напередодні Великодня наш кореспондент зустрівся з переможницею Всеукра-
їнського конкурсу професійної майстерності «Кращий кондитер споживчої коо-
перації України – 2016 » Лілією Шмельовою, викладачем технологічних дисци-
плін Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу, та попросив 
її поділитися рецептом улюбленої паски.

На правах реклами


