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ВІСТЯНСЬКИЙ ВІСТЯНСЬКИЙ 
ТУРНІР ЕРУДИТІВТУРНІР ЕРУДИТІВ

Про підсумки чотирьох турів чемпіонату Про підсумки чотирьох турів чемпіонату 

ерудитів та четвірку команд, яка бороти-ерудитів та четвірку команд, яка бороти-

меться за звання переможця гри сезону меться за звання переможця гри сезону 

2016–2017, інформує головний суддя 2016–2017, інформує головний суддя 

змагань Володимир Макаровзмагань Володимир Макаров
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ССтепантепан Г Григор’єв:ригор’єв:  
«ОБИДВА ЮВІЛЕЇ ДЛЯ МЕНЕ «ОБИДВА ЮВІЛЕЇ ДЛЯ МЕНЕ 
ЗНАКОВІ»ЗНАКОВІ»

30 років тому Степан Григор’єв очолив споживчу кооперацію 30 років тому Степан Григор’єв очолив споживчу кооперацію 

Житомирщини, а рівно за 5 років – того ж 7 травня – побачив Житомирщини, а рівно за 5 років – того ж 7 травня – побачив 

світ перший номер «Вістей…». Цей факт і став приводом до світ перший номер «Вістей…». Цей факт і став приводом до 

розмови нашого кореспондента зі Степаном Максимовичемрозмови нашого кореспондента зі Степаном Максимовичем

ВIСТI ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПIЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИВIСТI ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПIЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ передплатний iндекс – 30058

ОАЕ – ВРАЖАТИ ОАЕ – ВРАЖАТИ 
МОЖЛИВОСТЯМИМОЖЛИВОСТЯМИ

У рубриці «Подорожі з «Вістями…» чи-У рубриці «Подорожі з «Вістями…» чи-

тайте закінчення розповіді Оксани Гуцул тайте закінчення розповіді Оксани Гуцул 

про Об’єднані Арабські Емірати і зокрема про Об’єднані Арабські Емірати і зокрема 

про Дубай – казкове місто, яке вражає на про Дубай – казкове місто, яке вражає на 

кожному кроцікожному кроці

   «ВСI ДОСЯГНЕННЯ ПРИНОСИТЬ
 ПРАЦЯ I НАПОЛЕГЛИВIСТЬ»  СТОР. СТОР.  3 3

ПОВЕРНЕННЯ

Володимир  Шулік:Володимир  Шулік:

ТЕМА  НОМЕРАТЕМА  НОМЕРА
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ОФІЦІЙНО

 ВИЇЗНЕ  ЗАСІДАННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ

ЗАСЛУЖЕНІ  ВІДЗНАКИЗАСЛУЖЕНІ  ВІДЗНАКИ

 НАГОРОДИ

За багаторічну сумлінну працю, 
особистий внесок у розвиток спо-
живчої кооперації України та з на-
годи ювілейних дат нагороджено 

почесною трудовою відзнакою 
«ЗНАК ПОШАНИ» Всеукраїнської 
центральної спілки споживчих то-
вариств (Укркоопспілки):

ДІДІКОВУ Ольгу Миколаївну, за-
відувача підрозділу з професійної 
підготовки та профорієнтаційної 
роботи Новомосковського коопе-
ративного коледжу економіки і 
права ім. С.В. Литвиненка;

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ Всеукра-
їнської центральної спілки спожив-
чих товариств та ЦК Профспілки пра-
цівників споживчої кооперації Украї-
ни:

ПАШЕЧКО Ірину Вікторівну, ди-
ректора Кооперативного підпри-
ємства «Контора матеріально-
технічного постачання «Облкооп-
постач» Спілки споживчих това-
риств Миколаївської області; 

СЛОБОДЯНЮКА Леоніда Івано-
вича, директора Кооперативного 
підприємства «ТеКо» облспожив-
спілки Спілки споживчих товариств 
Тернопільської області;

ГРАМОТОЮ Всеукраїнської цен-
тральної спілки споживчих това-
риств та ЦК Профспілки працівни-
ків споживчої кооперації України:

МАР’ЯНІНУ Тетяну Іллівну, заступ-
ника голови правління Новоселиць-
кої райспоживспілки Спілки спожив-
чих товариств Чернівецької області;

СКЛЯРЕНКО Юлію Миколаївну, 
заступника директора з навчаль-
ної роботи Новомосковського коо-
перативного коледжу економіки і 
права ім. С.В. Литвиненка;

відзначено ПОДЯКОЮ Правління 
Все української центральної спілки спо -
живчих товариств (Укркоопспілки):

МИХАЙЛИК Ольгу Степанівну, 
юрисконсульта Мостиської рай-
коопспілки Спілки споживчих това-
риств Львівської області.

УВАГА!
«Вісті...» Індекс

Термін

1 міс. 3 міс. 6 міс.

Підприємства 
і організації 30058 24,50 73,50 147,00

Індивідуальні 
передплатники

01591 20,50 61,50 123,00

Пільгова 
передплата 
для студентів

23302 14,50 43,50 87,00

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА  

НА ГАЗЕТУ НА ГАЗЕТУ ««ВІСТІ...»ВІСТІ...»

У  II  ПІВРІЧЧІ 2017 У  II  ПІВРІЧЧІ 2017 рр..

РОЗПОЧАЛАСЯ ПЕРЕДПЛАТА РОЗПОЧАЛАСЯ ПЕРЕДПЛАТА 

НА II ПІВРІЧЧЯ 2017 РОКУ!НА II ПІВРІЧЧЯ 2017 РОКУ!

При оформленні передплати сплачуються додаткові кошти 
залежно від терміну передплати: на 1 місяць – 1,48 грн.; 
на 2–3 місяці – 3,38 грн.; на 4–6 місяців – 4,10 грн.

Між Правлінням Укркоопспілки та Прези-
дією ЦК Профспілки працівників споживчої 
кооперації України укладена Галузева угода 
на 2017–2019 роки, зареєстрована в Мініс-
терстві соціальної політики України 12 квітня 
2017 року за №28.

Галузева угода з додатками і спільною по-
становою Правління Укркоопспілки та Прези-
дії ЦК Профспілки працівників споживчої 

коо перації України від 09.03.2017 №4/П-5/Р-18 
«Про Галузеву угоду на 2017–2019 роки» на-
правлені комітетам профспілки обласних та 
первинних профспілкових організацій, які 
входять до складу ЦК Профспілки, для враху-
вання в угодах і колективних договорах при 
їх укладенні та контролю за їх виконанням.

Власна інформація

СПОЧАТКУ БУВ КОНКУРС

– Ми одразу обумовили, – розпо-
відає голова правління споживспіл-
ки Петро Бараш, – що виїзне засідан-
ня правління Споживспілки прове-
де на території переможця конкур-
су. Тому всі кооператори попрацю-
вали на славу: навели лад не лише в 
магазинах, закладах ресторанного 
господарства, виробничих примі-
щеннях, а й на прилеглій території. 
Представники оргкомітету конкур-
су постійно моніторили ситуацію, 
відвідуючи кожну організацію. І, 
відповідно, звертали увагу не лише 
на благоустрій, а й на рівень органі-
зації торгівлі, закцентувавши увагу 
на сезонному асортименті та відпо-
відних змінах у структурі товаро-
обороту. За результатами колегіаль-

ного оцінювання і визначилися наші 
переможці.  

Підсумки конкурсу були оголо-
шені на розширеному засіданні 
правління Споживспілки та облспо-
живспілки, що відбулося 20 квітня. 
У ньому взяли участь не лише керів-
ники районних кооперативних орга-
нізацій, а й голови правлінь сіль-
ських споживчих товариств. «Брон-
зу» розділили між собою трудові ко-
лективи Тинненського споживчого 
товариства Сарненської райспожив-
спілки та Гощанського райспожив-
товариства; «срібло» – «Міськкооп-
продторг» Березнівського райспо-
живтовариства та підприємство 
«Споживач» Дубровицької райспо-
живспілки. А переможцем визнано 
Зорянське споживче товариство Рів-

ненської райспоживспілки. Нагоро-
ди – грамоти та грошові сертифіка-
ти – переможцям вручив голова 
правління Петро Бараш.   

ЗАМІСТЬ ЗНЕСТИ – 

ВІДРЕМОНТУВАЛИ

Отож, у гості поїхали до рівнен-
ських кооператорів. Побували у ма-
газинах сіл Великий Олексин та По-
небель Шпанівського споживчого 
товариства, магазинах сіл Бронни-
ки, Застав’я, Голишів та кафе сели-
ща Оржів Зорянського.

У кожному з них – чисто, охайно, 
полиці заповнені товарами. Якщо, 
скажімо, у Великому Олексині про-
живає 2 тисячі жителів і магазин 
має товарооборот 220 тис. грн. на мі-
сяць (на кожного з трьох продавців 
навантаження по 100 тисяч), то у По-
небелі – лише 370 жителів. Але й тут 
мають щонайменше 150 тис. грн. 
щомісячного товарообороту. А в не-
великому магазині села Бронники, 
що притулився на трасі, в березні 
вторгували… 210 тисяч! 

– Свого часу ми навіть хотіли цей 
магазин знести, потім передумали. 
Натомість утеплили стелю, стіни, 
додали обладнання, наповнили то-
варами, – розповідає голова прав-
ління Рівненської райспоживспіл-
ки Тетяна Зосимчук. – Тут належно 
організовані заготівлі – є оголошен-
ня про прийом макулатури та скло-
бою від населення та спеціально об-
лаштоване для цього місце. На ви-
конання рішення правління спо-
живспілки хочемо дати друге ди-

хання заготівлям у районі: і через 
акумуляцію власної вторинної си-
ровини, і через співпрацю з нашими 
сільськими жителями.

МІЛЬЙОН ІЗ ПІДСОБОК       
До речі, згадане рішення базува-

лося на цілком конкретних розрахун-
ках: виявляється, за рік до прибутків 
Споживспілки можна додати щонай-
менше мільйон гривень, прискіпли-
во заглянувши у… власні підсобки. 
Судіть самі: за місяць кооператори 
Рівненщини можуть акумулювати 
там близько 20 тонн макулатури та 
близько 40 тонн склобою. За нинішні-
ми цінами це близько 100 тис. грн. 

– Ми побачили, що і в сьогодніш-
ніх непростих умовах, коли суттєво 
зросло податкове навантаження, 
можна успішно господарювати і 
розвиватися. А в звичайних сіль-
ських магазинах під самісіньким 
Рівним мати до 300 тис. грн. товаро-
обороту, – підсумував Петро Бараш. 
– Для цього десь треба переглянути 
й змінити структуру товарообороту, 
десь – менеджерські підходи, десь 
– закупівельні ціни. І до всього до-

дати бажання працювати. Я щиро 
вдячний кооператорам Рівненсько-
го району за серйозну роботу.  

ДО РОБОТИ 

З ОПТИМІЗМОМ

Керівники кооперативних органі-
зацій роз’їхалися по домівках із гар-
ними враженнями: вже навіть обгово-
рювали, що із побаченого можна за-
провадити у себе. Позитиву додали й 
результати господарювання у першо-
му кварталі цього року: роздрібний 
товарооборот Рівненської спожив-
спілки становить 165 млн. грн. і зріс 
проти першого кварталу минулого 
року на 3%; всі кооперативні органі-
зації прибуткові. До бюджетів різних 
рівнів кооперативний сектор еконо-
міки краю спрямував 15 млн. грн. по-
датків та обов’язкових платежів, що 
на мільйон більше, ніж у відповідно-
му періоді попереднього року. Показ-
ники реалізації товарів на одного жи-
теля теж додають оптимізму, причо-
му саме в Зорянському споживчому 
товаристві цей показник найвищий 
– майже на 700 грн. за квартал. 

Інна ОМЕЛЯНЧУК

ПРО  ГАЛУЗЕВУ  УГОДУ, 
УКЛАДЕНУ  МІЖ  ПРАВЛІННЯМ  УКРКООПСПІЛКИ 

ТА  ПРЕЗИДІЄЮ  ЦК ПРОФСПІЛКИ  НА 2017–2019 РОКИ

КРАЩЕ РАЗ ПОБАЧИТИ, НІЖ СТО РАЗІВ ПОЧУТИ
За результатами огляду-конкурсу на кращу кооперативну організацію у підготовці до роботи у весняно-літній період 
у Спілці споживчих товариств Рівненської області відбулося виїзне засідання.
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ТЕМА НОМЕРА

З 1989 року Володимир 
Шулік є членом Ради 
Центральної спілки 
споживчих товариств 
України. Має урядову 

нагороду «Заслужений праців-
ник сфери послуг України», по-
чесну трудову відзнаку «Знак 
Пошани» Укркоопспілки, грамо-
ти та подяки обласного рівня. У 
бесіді з кореспондентом «Ві-
стей...» Володимир Михайлович 
розповів про головні пріоритети 
своєї професійної діяльності.

ПРО ВИКЛИК ЧАСУ

– Знаю, що ви ніколи не скаржи-

теся на труднощі, і все-таки час 

зараз специфічний, країна пере-

ходить із кризи у кризу, коопе-

ратори змушені приймати ви-

клики епохи – один за одним. Як 

справляєтеся?

– Останнє діло – почати себе 
жаліти. Не думаю, що колись 
були легкі часи, не впевнений, 
що колись вони настануть. Ви-
пробування будуть завжди. 
Якщо ми з колегами зберемося 
і просто один одному поспівчу-
ваємо, від цього нічого не змі-
ниться. 

НЕ ДУМАЮ, ЩО КО-
ЛИСЬ БУЛИ ЛЕГКІ ЧАСИ, 
НЕ ВПЕВНЕНИЙ, ЩО КО-
ЛИСЬ ВОНИ НАСТАНУТЬ

Треба діяти, наполегливо пра-
цювати день у день, вирішувати 
поставлені завдання, у тому чис-
лі долати проблеми.

ПРО ЕТАПИ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ

– Що ставите в основу?

– Правління райспоживспіл-
ки розробило та впровадило у 
практику інтенсивну програму 
розвитку, яка зміцнила позиції 
кооперації на споживчому рин-
ку нашого регіону. Перший 
пункт – приведення у конкурен-
тоспроможний стан підпри-
ємств системи. Лише минулого 
року на це спрямовано майже 
1,5 млн. гривень. У результаті 
розширено площу магазину у 
селі Хуторо-Губиниха, проведе-
но реконструкцію і заміну об-
ладнання магазину «Затишок» 

у селі Знаменівка, відремонто-
вано кафе на ринку у місті Пере-
щепине, оновлено низку інших 
об'єктів.

ГОЛОВНЕ, МАБУТЬ, 
НАВІТЬ НЕ У КІЛЬКОСТІ 
ОНОВЛЕНИХ ОДИНИЦЬ,

 А У ЗМІНІ ЯКОСТІ 
ПОНЯТТЯ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ

Та головне, мабуть, навіть не 
у кількості оновлених одиниць, 
а у зміні якості поняття модер-
нізації. 10 років тому були одні 
критерії, зараз – інші. Вважаю, 
ми проходимо вже третій етап 
цього процесу. На першому по-
чинали модернізувати мережу з 
євроремонтів всередині примі-
щень, встановлення кондиціоне-
рів, опалювальних приладів, па-
ралельно оздоблювали фасади. 
На другому – займалися замі-
ною технологічного і холодиль-
ного обладнання, що дозволило 
підняти на більш сучасний рі-
вень культуру торгівлі. Сюди ж 
входило придбання зручного 
красивого спецодягу для персо-
налу, встановлення ефективних 
систем пожежної й охоронної 
сигналізації, облаштування по-
бутових приміщень, наявність 
холодної та гарячої води, кана-
лізації тощо. І, нарешті, на тре-
тьому етапі впритул взялися за 
стан прилеглої до магазинів те-
риторії: плиточка, клумби, квіт-
ники, словом, усе, що сприяє 
привабливості наших об'єктів. 
Торік правління райспоживспіл-
ки оголосило конкурс на найкра-
ще утримання прилеглої тери-
торії, передбачивши приз пере-
можцю у розмірі 50 тис. гривень. 
Подібні стимули не дають лю-
дям тупцювати на місці, пробу-
джують їхнє прагнення до нових 
цілей.

ПРО РОЗШИРЕННЯ 

ТОВАРНОГО 

АСОРТИМЕНТУ
 

– Здійснюються необхідні захо-

ди й у галузі торгівлі, чи не так?

– Звичайно, адже це наш 
основний вид діяльності. Незва-
жаючи на низьку купівельну 
спроможність населення, ми зу-

міли значно розширити асорти-
мент товарів, особливо непродо-
вольчої групи, шляхом їх заку-
півлі через опт райспоживспіл-
ки з подальшим відпуском у 
сільські споживчі товариства й 
орендарям. Було відкрито спе-
ціалізовані магазини для реалі-
зації непродовольчих товарів у 
селах Новостепанівка, Надеж-
дівка, Попасне, Михайлівка. 
Минулого року низку підпри-
ємств переведено на нову фор-
му оподаткування, що дало від-
чутний економічний ефект. 
Проведено оптимізацію апара-
ту управління у споживчих то-
вариствах, посилено режим еко-
номії коштів, без чого не обійти-
ся за нинішньої ситуації. Кожна 
гривня має працювати на благо 
нашої спільної справи.

ПРО ЗРОСТАННЯ 

ПРИБУТКІВ

– Якими ще досягненнями хоті-

ли б поділитися?

ПРИБУТОК ЗА 2016 ПРИБУТОК ЗА 2016 р.р.
ЗАГАЛОМ ПО РАЙСПО-ЗАГАЛОМ ПО РАЙСПО-

ЖИВСПІЛЦІ СКЛАВЖИВСПІЛЦІ СКЛАВ  

1 1 млн.млн. 808  808 тис. грн.,тис. грн.,  
ЩО НА 565 ТИС. ГРН. ЩО НА 565 ТИС. ГРН. 
БІЛЬШЕ, НІЖ 2015 БІЛЬШЕ, НІЖ 2015 рр..

– Повторюся, що всі досягнен-
ня приносить праця і наполегли-
вість. Минулого року, саме за-
вдяки наполегливості, нам вда-
лося повернути гроші у сумі май-
же 1 млн. грн., які були заблоко-
вані на рахунках збанкрутілого 
банку «Актабанк». Вдало розміс-
тивши ці кошти на депозит, ми 
змогли отримати додаткові при-
бутки. Крім того, на 500 тис. грн. 
наростили надходження від 
оренди будівель і приміщень.

За підсумками 2016 року 
отримано переконливий фінан-
совий результат. Усі галузі, гос-
подарські суб'єкти, споживчі 
товариства спрацювали рента-
бельно. Прибуток загалом по 
райспоживспілці склав 1 млн. 
808 тис. грн., що на 565 тис. грн. 
більше, ніж 2015 р. Відповідно 
збільшився оборотний капітал, 
який на 01.01.2017 р. досягнув 
5 млн. 050 тис. гривень.

– Який ваш прогноз на поточний 

рік? Мабуть, він не обіцяє полег-

шення у сфері комерції та торгівлі.

ЛЮДЕЙ 
ТРЕБА ЛЮБИТИ, ЯК І 

СПРАВУ, ЯКІЙ ПРИСВЯ-
ТИВ СВОЄ ЖИТТЯ

– За попередніми підрахун-
ками, при підвищенні продук-
тивності праці на 20% (а такі ре-
зерви у нас є) навіть за всіх не-
сприятливих моментів оподат-
кування ми зможемо не тільки 
зберегти обсяги отриманого 
прибутку, але й збільшити його 
на 10–15%. Це дозволить і нада-
лі здійснювати роботи з приве-
дення у конкурентоспромож-
ний стан матеріально-технічної 
бази, впроваджувати якісь інші 
проекти.

ПРО ГОЛОВНИЙ 

ФАКТОР УСПІХУ

– Володимире Михайловичу, відо-

мо, що у колективі тон задає керів-

ник. Як би ви визначили головний 

фактор успіху Новомосковської 

райспоживспілки, яку очолюєте?

– Потрібно створити для коо-
ператорів комфортні умови 
праці та надати можливість 
спокійно виконувати свою ро-
боту. Тоді успіх гарантовано. 
Важлива риса керівника – вмін-
ня уважно вислухати кожного 
працівника, за необхідності на-
дати своєчасну допомогу. Крім 
того, треба обов'язково підтри-
мувати ініціативу, сприяти роз-
криттю професійних здібнос-
тей, цінувати людські якості 
членів колективу.

ВАЖЛИВА РИСА КЕРІВ-
НИКА – ВМІННЯ УВАЖНО 

ВИСЛУХАТИ КОЖНОГО 
ПРАЦІВНИКА, ЗА НЕОБ-

ХІДНОСТІ НАДАТИ СВОЄ-
ЧАСНУ ДОПОМОГУ

 Простіше кажучи, людей тре-
ба любити, як і справу, якій при-
святив своє життя.

ПРО КЛЮЧОВІ 

КООПЕРАТИВНІ ПРИНЦИПИ

– Це розуміння прийшло до вас 

з роками та досвідом?

– Мене так виховували у ро-
дині, так вчили у Полтавсько-
му кооперативному інституті 
(нині це університет економіки 
і торгівлі), де я закінчив това-
рознавчий факультет. Це був 
один з найкращих вузів Украї-
ни і таким він лишається нині. 
Зі студентської лави у мою свідо-
мість заклали ключові коопера-
тивні принципи, а роки практики 
лише підтвердили їх величезне 
значення. Ви думаєте, чому коо-
перація жива всупереч усім нега-
раздам? Тому що вона стоїть на 
міцному фундаменті: гнеться на 
вітрі історії, але не ламається. 

КООПЕРАЦІЯ ЖИВА ВСУ-
ПЕРЕЧ УСІМ НЕГАРАЗ-
ДАМ, ТОМУ ЩО ВОНА 
СТОЇТЬ НА МІЦНОМУ 

ФУНДАМЕНТІ: ГНЕТЬСЯ 
НА ВІТРІ ІСТОРІЇ, АЛЕ НЕ 

ЛАМАЄТЬСЯ
– Як і козацький дух, притаманний 

населенню України, що підтверди-

ли драматичні події останніх років.

– Безумовно. До речі, я наро-
дився у козацькому краї, у міс-
течку Зіньків на Полтавщині. Та 
й місто Новомосковськ – це ко-
лишнє козацьке поселення Сама-
ра, тому всі ми тут – патріоти та 
борці (усміхається). Тільки фронт 
у нас не вогневий, а трудовий, од-
нак не менш важливий. Від того, 
як ми його втримаємо, залежить 
добробут нашої батьківщини – і 
малої, і великої. Ми прагнемо у 
майбутньому побачити Україну 
процвітаючою вільною країною, 
з розвинутою інфраструктурою, 
із заможним населенням. Коопе-
ратори Новомосковщини не си-
дять, склавши руки в очікуванні, 
а роблять усе можливе, щоб час 
цей прийшов якнайшвидше.

– Залишається побажати вам 

нових успіхів, а також політики 

сприяння споживчій кооперації 

з боку держави.

– Дякую.
Інтерв'ю провела 

Ольга НАГІРНЯК

На знімку (на 1-й стор.):  Володимир Шулік

Володимир  Шулiк:Володимир  Шулiк:  

«ВСI  ДОСЯГНЕННЯ  ПРИНОСИТЬ 

ПРАЦЯ  I  НАПОЛЕГЛИВIСТЬ»  
  ДНІПРОПЕТРОВЩИНА  Володимир Шулік – один з найбільш досвідчених і авторитетних кооператорів України. Порядна, 
цілеспрямована людина, добрий господар, успішний кризовий менеджер – так характеризують Володимира Ми-
хайловича колеги по роботі. Майже три десятки років він – голова правління Новомосковської райспоживспілки, 
яка за фінансово-господарськими показниками міцно утримує лідерство у системі Споживспілки Дніпропетров-
ської області. Тому не дивно, що тут часто проводяться семінари, зустрічі з обміну досвідом.

«Для досягнення поставленої мети діловитість потрібна не менше, ніж знання».

П’єр Огюстен БОМАРШЕ, французький драматург i публiцист
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«ВІСТЯМ...» – 25! 

– Степане Максимовичу, рівно 30 років 

тому, 7 травня, Ви вперше зайшли ось у 

цей кабінет у якості голови правління обл-

споживспілки. Рівно через 5 років Ви взяли 

до рук перший випуск «новонароджених» 

«Вістей…». І хоч роки багато чого стира-

ють з пам'яті, але ж таке не забувається… 

– Вперше у цей кабінет я зайшов не 
безвусим молодиком за віком і стажем, 
а маючи уже певний досвід роботи і у 
споживчій кооперації, і в органах міс-
цевої влади. Але, зрозуміло, одна спра-
ва очолювати правління Ружинської 
райспоживспілки і зовсім інша – облас-
ної. Це ж який масштаб! Не буду криви-
ти душею – певний страх був. Але сум-
нівів не було. Я вірив у себе, у свої сили 
і можливості. Цим керувався я і це ке-
рувало мною.

А щодо «Вістей…» – пишалися їх ви-
ходом у світ. Це ж не так, як сьогодні: 
газет, як приватних магазинів навколо 
кооперативної крамнички. Пригадую, 
що «Вісті…» тоді за кількістю сторінок 
були вдвічі меншими нинішніх, у них 
були надруковані виступи тодішніх – 
головного редактора Б.Ф. Шинкарука і 
голови правління Укоопспілки С.Г. Ба-
бенка. Газета була набагато скромніша, 
але ж це й зрозуміло, бо то ж був пер-
ший номер! Чверть віку газета не стоя-
ла на місці. І кооператори, і наш часо-
пис, йшли вперед, постійно удоскона-
люючись, намагаючись іти в ногу із ви-
могами часу і дня. І сьогодні ми маємо 
повноцінне конкурентоспроможне, а 
головне – своє видання.

– Відомо, що той не допускає помилок, хто 

нічого не робить. Чи можете пригадати 

щось із Вашої трудової діяльності, що бо-

лить Вам і досі? І чи бувало, що масла у во-

гонь доливала ще й газета? 

– Частково ви відповіли на своє запи-
тання, що той не помиляється, хто нічо-
го не робить. Іноді буває: вранці ти на 
усі 100% упевнений, що потрібно зроби-
ти саме так, а ввечері думки абсолютно 
протилежні. Недаремно кажуть, що лю-
дина на своїх помилках вчиться. 

СЬОГОДНІ МИ МАЄМО 
ПОВНОЦІННЕ КОНКУРЕНТО-
СПРОМОЖНЕ, А ГОЛОВНЕ – 

СВОЄ ВИДАННЯ

Щоправда, я намагався і досі намага-
юся, вчитися на чужих. Ну, а якби хоч 
якийсь із моїх вчинків вийшов за межі 
дозволеного – то, напевне, мене б із дру-
гого поверху приміщення перевели б на 
перший (сміється). Кооператори – люди 
особливі і терпіти безлад чи грубі пору-
шення довго не будуть. Та й журналісти 
«Вістей…» не дозволили б. Скільки ан-
тирейдерських матеріалів було вміще-
но і по Малину, і по Володарськ-
Волинському. Так що газета «Вісті…» – 

це і наш захист, і наша трибуна, і наш 
щоденник передового досвіду, і наша 
можливість познайомитися із кращими 
кооператорами та колективами облас-
тей, а значить всієї України. Одним сло-
вом це наш кооперативний пульс. 

– Оглядаючись подумки на життєвий шлях 

у 30 років, що найбільше дає відчуття ви-

конаного обов’язку, про що можете сказа-

ти – це мій слід у кооперації? І який газет-

ний матеріал залишив у Вашій пам'яті при-

ємний спогад? 

– Свої здобутки у кооперації досягав 
не сам, а разом із своєю командою. Мо-
жемо говорити про близько 450 великих, 
світлих, привабливих магазинів, неве-
личких крамничок, ресторанів і кафе у 
кожному, навіть найменшому і найвід-
даленішому селі нашої області, у рай-
центрах, у містах та у самому Житоми-
рі. Саме з моєї ініціативи та за підтрим-
ки правління було побудовано 10-по-
верховий житловий будинок у курорт-
ній зоні міста Житомира біля гідропар-
ку, у якому отримали квартири праців-
ники апарату і всіх підприємств облспо-
живспілки, що дало нам можливість по-
вністю вирішити житлову проблему.

Ми останніми одержали, а, отже, на-
завжди залишили у себе, найвищу від-
знаку праці – перехідний Червоний пра-
пор Центроспілки, який вручав тодіш-
ній заступник голови її правління. Про 
це писала союзна газета. На жаль, тоді 
наших «Вістей…» ще не було. Я певний, 
що якби були, то цій події був би присвя-
чений весь номер!

А стосовно пам’ятних вістянських 
матеріалів – то всі вони, на мою думку, 
такі, особливо для тих, про кого у них 
йдеться. Приміром, усі газети, де йшло-
ся про мою скромну персону (усміхаєть-
ся), зберігаються у мене вдома з усіма 
сімейними реліквіями. Іноді я їх пере-

читую. Це додає і святковості, і туги за 
тим, чого ніколи не повернути, окрім, 
спогадів… 

– 30 років на одній і тій же керівній посаді. 

При бажанні та при Ваших можливостях 

уже давно могли б знайти щось спокійні-

ше, менш відповідальне. Та цього не ста-

лося. Чим керувалися і досі керуєтесь, не-

сучи цю місію? Та й «Вісті…» на газетному 

небосхилі уже чверть віку, в той час, коли 

сотні, навіть, здавалося б, солідних ви-

дань, безслідно і передчасно канули в 

лету. Що на це скажете?

– Можливо, дещо пафосно, але ска-
жу. Коли мама проводжала мене з 
дому на навчання, її благословенням 
були слова: «Вивчишся, сину, то за-
вжди будеш мати шматок хліба в ру-
ках». Це було найголовніше і найсвяті-
ше для матері, яка дала і зберегла у 
роки голодоморів та воєнного лихоліт-
тя, життя восьми дітей. А я був най-
меншим. 

СТОСОВНО ПАМ’ЯТНИХ ВІС-
ТЯНСЬКИХ МАТЕРІАЛІВ – 

ТО ВСІ ВОНИ, НА МОЮ ДУМКУ, 
ТАКІ, ОСОБЛИВО ДЛЯ ТИХ, ПРО 

КОГО У НИХ ЙДЕТЬСЯ

Мама сама ставила нас на ноги і ви-
водила в люди, бо, коли мені сповнило-
ся всього два роки, від важких фронто-
вих ран пішов із життя батько. Настано-
ву мами я послухав: на відмінно навчав-
ся у Львівському торгово-економічному 
інституті. Вдячний усім, хто мене вчив 
професії, життєвій мудрості, ділився зі 
мною своїм досвідом, хто вів мене по 

життю, коли критикою, коли порадою, 
коли підказкою, коли власним прикла-
дом. Я вважаю, що всім своїм учителям 
я зобов’язаний тим, що маю. Перед 
ними, як і перед батьками, у вічному 
боргу. А ще, я з юних літ, із далекого і 
холодного Сахаліну, де у Рибкоопі роз-
почав свою трудову діяльність началь-
ником торговельного відділу, закоха-
ний у споживчу кооперацію і до сьогод-
ні залишаюся їй вірним.

Вірним лишаюся і нашим «Ві-
стям…». В редакції підібралася одержи-
ма творчим горінням і душевним не-
спокоєм команда, котра леліє своє діти-
ще, робить усе для того, аби воно було 
найкращим, найдостойнішим, найзміс-
товнішим і ще багато в чому «най». І це 
їм вдається. 

– Степане Максимовичу, і на завершення – 

про ювілеї. Чого Ви зичите собі, яких поба-

жань чекаєте від друзів та колег по роботі 

і Ваші побажання «Вістям…» та вістянам. 

– Передусім бажаю миру нашій краї-
ні і кожній родині. Буде мир – буде пра-
ця, буде творче натхнення. Усім і собі 
зичу здоров'я. Бо тільки воно дає сили 
для втілення особистих і кооперативних 
мрій, задумів і сподівань. Кооперації, 
друзям, колегам і всім кооператорам ба-
жаю щасливої долі та щедрих ужинків 
на нашому спільному кооперативному 
полі. «Вістям…» – не втрачати своїх ша-
нувальників, читачів і дописувачів, за-
лишатися потрібними і бажаними та 
сприяти іміджу споживчої кооперації. 
А вістянам – гострого пера і щоб усе 
було на «ура!». 

– Дай Бог, Степане Максимовичу, щоб усе 

було «на ура!» і на Вашій життєвій стежині. 

З трудовим ювілеєм Вас! 

Розмову вела

Зоя ЦВЄТАЄВА

Степан  Григор’єв:Степан  Григор’єв:  

«ОБИДВА ЮВIЛЕЇ ДЛЯ МЕНЕ ЗНАКОВI»
  ЖИТОМИРЩИНА    Для Степана Григор’єва, голови правління Житомирської облспоживспілки, вихід у світ першого 
номера газети «Вісті…» співпав із п’ятиріччям на посаді голови правління. Отож, впродовж чверті століття, Сте-
пан Максимович в один день із кооперативним часописом відзначає і свій посадовий, і редакційний ювілеї. Цей 
факт і став приводом до розмови нашого кореспондента із  Степаном Максимовичем Григор’євим.

Я ЗАВЖДИ ВІРИВ У СЕБЕ, 
У СВОЇ СИЛИ І МОЖЛИВОСТІ. 

ЦИМ КЕРУВАВСЯ Я І ЦЕ 
КЕРУВАЛО МНОЮ
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 АДРЕСА  ДОСВІДУ

НА СЛУЖБІ ЛЮДЯМ

А все тому, що тут уміло поєд-
нують традиції з сучасними під-
ходами і ставлять їх на службу 
людям. Ресторан користується 
популярністю у різновікових ка-
тегорій населення: він перетво-
рився на престижне місце прове-
дення масових урочистостей, тут 
дуже смачно готують і красиво 
приймають гостей. На жаль, ми 
не застали голову споживчого то-
вариства «Крокус» Валентину 
Федорівну Якименко, у чиєму 
підпорядкуванні «Перлина» і на 
чию адресу почули багато вдяч-
них і похвальних слів.

– Після великої реконструкції 
ресторан ніби народився заново, 
до нього повернулися люди і сла-
ва, – говорить заступник голови 
правління Великобагачанської 
райспоживспілки Валентина 
Михайлівна Вакуленко. – На міс-
ці колишніх двох залів і підсо-
бних приміщень тепер функціо-
нують чотири: на 120, 30, 23 і ка-
мерний на 6-8 персон. Демокра-
тичні ціни зробили заклад до-
ступним для обідів офісних пра-
цівників, а також для відзначен-
ня різних подій, коли меню скла-
дається з урахуванням фінансо-
вих можливостей замовника – з 
розрахунку в середньому по 300 
гривень на одну особу. Ввечері 
гостей розважає жива музика, 
що також позначається на попу-
лярності.

Внизу, на першому поверсі, у 
нас міні-маркет «Псьол», котрий 
також після ремонту. Задіяли та-
кож підвальне приміщення, де про-
даються товари побутової хімії.

ПИРІЖКОВИХ СПРАВ 

МАЙСТРИНІ

Минулого року при ресторані 
налагодили роботу пиріжкового 
цеху. Для цього придбали потужну 
піч, тістоміс і запустили першу лі-
нію. Поки що вона єдина, але про-
дукція користується таким висо-
ким попитом, що не виключено 
розширення виробництва. Пиріж-
кових справ майстрині Валентина 
Стойка і Таміла Каралаш випіка-
ють щодня по 700-800 штук і всі 
вони розходяться. Із професійних 
секретів пані Валентина поділила-

ся лише одним – тісто готується на 
молоці, а для начинки використо-
вують солонину, фрукти, м’ясо, пе-
чінку, капусту, картоплю тощо.

Кооператори подбали не лише 
про виробництво, а й про реаліза-
цію. Біля ресторану встановили 
кіоск для фірмової торгівлі, біля 
якого щоранку стоїть черга за сві-
жою випічкою. 6 гривень за пирі-
жок, якого вистачить, щоб наїсти-
ся – перед такою ціною плюс сма-
ковими якостями встояти важко. 

Ще одну точку з реалізації влас-
ної продукції відкрили в місцевій 

лікарні, її також розвозять по се-
лах і продають у спілчанських ма-
газинах. Вивчаючи попит покуп-
ців, розширили асортимент котле-
тою, сосискою в тісті, плюшками. 

КОЛИ КОЖЕН ВІДВІДУВАЧ – 

БАЖАНИЙ ГІСТЬ

Посада однієї з найдосвідче-
ніших працівниць ресторану – 
Ольги Перекопної називається 
«бармен-офіціант», однак немає 
такої роботи, яка була б не під 
силу пані Ользі. 

– Я тут справжній старожил, за 

22 роки приросла і прикипіла до 
споживчої кооперації. Починала 
з кафе «Січ», що на автостанції, а 
коли відкрилася вакансія в «Пер-
лині», Валентина Федорівна за-
пропонувала мені це місце робо-
ти. Причому, зробила це у най-
складніший для мене час, коли я 
залишилася сама з двома дітка-
ми. Вона піклується про людей, а 
це так важливо для керівника. Бо, 
відчуваючи про себе турботу, ми 
готові викладатися сповна, навіть 
не рахуючись з особистим часом.

Працювати у такому закладі, 
як наша «Перлина», не лише пре-
стижно, а й відповідально. Сьо-
годні однаково важко конкурува-
ти і в торгівлі, і в громадському 
харчуванні. Нам не можна почи-
вати на лаврах, бо популярність 
довго завойовується і дуже легко 
втрачається. Тому кожен відві-
дувач – наш бажаний гість. Для 
нього – наші сучасні інтер’єри, 
красивий посуд, смачна кухня. 
Тільки у нас ви можете замовити 
салат «Перлина», крученики, 
борщ з пампушками, м’ясо по-
царськи, галушки по-багачанськи 
з м’ясом і підливою.

Нас зацікавила рецептура 
останньої страви, характерної 
саме для Полтавщини, бо галуш-
ки в інших регіонах України те-
пер рідко зустрінеш. Однак секре-
тів їх приготування Ольга Васи-
лівна не розкрила, натомість за-
просила всіх гурманів до Великої 
Багачки: «Будуть і галушки, і до 
галушок».

Людмила ШАПОВАЛОВА

Фото Юрія МАР’ЇНА 

НА ГАЛУШКИ ДО ВЕЛИКОЇ БАГАЧКИ

Ресторан «Перлина»

      Бармен-офіціант Ольга Перекопна

 і заступник голови РайСТ 

 Валентина Вакуленко

Кухарі Валентина Стойка 

і Віра Мілованова

  ПОЛТАВЩИНА  Які б вітри не проносилися над Великою Багачкою, скільки б обслуговуючих підприємств різних форм 
власності не з’являлося у райцентрі, жодному з них так і не вдалося створити гідну конкуренцію кооперативним 
закладам, насамперед ресторану «Перлина». 

Цей магазин стабільно лі-
дирує у районному рейтингу 
кооперативних закладів тор-
гівлі. Основний секрет голо-
ва правління Березівського 
споживчого товариства Ма-
рія Кибукевич вбачає саме у 
добросовісному ставленні 
Галини та Надії до своїх про-
фесійних обов’язків. І це по-
при те, що у Старому Селі 

функціонує ще понад три де-
сятки торговельних закладів 
та три потужні гуртівні. 

Наші ж продавці скидати 
обертів не збираються. Ма-
ють бо не лише заслужений 
роками авторитет, а й відпра-
цьовану систему постачання 
товарів, налагоджений меха-
нізм заявок та замовлень. 

– До праці ми були навче-

ні з дитинства, – ділиться Га-
лина Павлівна, – адже наро-
дилися у багатодітній сім’ї, 
де виховувалося 10 дітей. 
Батьки не раз нам казали: 
всього в житті потрібно до-
сягати власним розумом та 
руками. Відтак, намагаємося 
притримуватися цієї науки. 
Спочатку в кооперацію при-
йшла я, а через кілька років і 

Надія. Спочатку торгувала у 
магазині, який був на балан-
сі Сарненської міжрайбази, 
потім його передали гур-
тово-роздрібному підприєм-
ству, а 13 червня 2001 р. при-
йшла у колектив Березів-
ського споживчого товари-
ства. І ось так, із сестрою в 
парі, працюємо у системі ра-
йону і намагаємось макси-

мально задовольняти спо-
живчі потреби наших земля-
ків. Хочеться, щоб вони хо-
дили за покупками тільки до 
нас. Саме тому уважно пра-
цюємо з асортиментом, вво-
димо новинки, моніторимо 
ціни, аби не були вищими, 
ніж у конкурентів, створює-
мо затишок у магазині. А 
конкуренцію, яка є у Старому 
Селі, вважаємо стимулом 
для подальшого розвитку. За 
ці 15 років з’явилася своєрід-
на тенденція: приватники 
приходять і йдуть, а ми зали-
шаємося. Люди цінують таку 
стабільність, і називають 
наші кооперативні магазини 
не інакше як «центральні».

І справді, Галина Мали-
шевська та Надія Денищиць 
дбають про авторитет мага-
зину не на словах, а на ділі. 
Адже тут раді кожному по-
купцю; кожного кваліфікова-

но проконсультують з приво-
ду того чи іншого товару; за 
потреби приймуть замовлен-
ня і оперативно його викона-
ють. Асортимент просто вра-
жає: понад дві тисячі найме-
нувань товарів! Ковбасних 
виробів та копченостей май-
же 20 назв, різноманітна риб-
на продукція, надзвичайно 
широкий вибір кондитер-
ських виробів, алкогольних 
та безалкогольних напоїв. 
Приємно дивує промислова 
група: від іграшок та трико-
тажу до вишуканої постіль-
ної білизни та посуду. 

У торговельній залі чи-
сто, охайно і тепло. І це те-
пло йде не лише від опален-
ня, а й від сердець Галини та 
Надії. Ці відкриті жінки вра-
жають людяністю, відвертіс-
тю та щирістю.

Олена СОБКОВИЧ

  АВТОРИТЕТ

IДЕАЛЬНИЙ  ТАНДЕМ IДЕАЛЬНИЙ  ТАНДЕМ 

ЗI  СТАРОГО  СЕЛАЗI  СТАРОГО  СЕЛА

  РІВНЕНЩИНА   У Старому Селі, що в Рокит-
нівському районі, працює два кооперативні 
магазини. В одному із них – «Продмазі №7» 
– понад 15 років трудяться рідні сестри 
Галина Малишевська та Надія Денищиць. 

«Конкуренція і взаємодопомога – дві сторони прояву інстинкту самозбереження».

Ганс СЕЛЬЄ, канадський лiкар
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 КООПФАКТ

ІННОВАЦІЙНИЙ  ПІДХІД

Т рудову діяльність Лідія 
Іванівна розпочала това-
рознавцем Грузьківсько-
го споживчого товари-
ства, одразу після закін-

чення Кіровоградського коопера-
тивного технікуму імені М.П. 
Сая. За свою кооперативну 
кар’єру їй доводилося обіймати 
посади і економіста, і завторга, і 
завідуючої складом Універсаль-
ної міжрайбази, і начальником 
відділу УМРБ Кіровоградської 
облспоживспілки, і заступником 
голови правління Кіровоград-
ського райспоживтовариства, яке 
очолює вже протягом 18 років. По-
різному перепліталися її життєві 
стежки – понад 10 років своєї тру-
дової біографії присвятила роботі 
на Уссурійській оптово-торго-
вельній базі Приморської Край-
споживспілки. Проте, де б не про-
живала, завжди працювала у спо-
живчій кооперації.

Про діяльність Лідії Кліщев-
ської говорять факти: сьогодні 
коо перативна організація Кірово-
градського району – серед передо-
вих. На думку Лідії Іванівни, все 
зроблене було б неможливе без 
команди однодумців, яку форму-
вала роками. Це – заступник голо-
ви правління Наталя Щіголь, в.о. 
головного бухгалтера Надія Тара-
сенко, економіст Марія Колесник, 

начальник відділу соціального 
розвитку, кооперативної роботи, 
інвестицій та охорони праці, го-
лова профспілкового комітету 
Віра Степанова. Цей список мож-
на продовжувати такими імена-
ми, як директор ПСК «Вега» Гали-
на Нагорська, директор ПСК 
«Світоч-Ф» Любов Феоктистова та 
директор ПСК «Терен» Геннадій 
Заєць.

– Для нас пріоритетною є тур-
бота про заклади торгівлі та рес-
торанного господарства, тому ко-
шти від прибуткової діяльності 
інвестуємо в осучаснення 
матеріально-технічної бази, – роз-

повідає голова правління Кірово-
градського райспоживтовариства 
Лідія Кліщевська. – Нині до су-
часних вимог у споживчій коопе-
рації Кіровоградського району 
приведено 61% торговельної ме-
режі, зовнішнє оформлення у від-
повідності із вимогами єдиного 
бренду Укркоопспілки мають ма-
газини у селах Шевченкове, По-
кровське, Федорівка, Вишняків-
ки, Аджамка та крамниці в Кро-
пивницькому. Усі вони працюють 
за методом самообслуговування, 
відзначаються високорентабель-
ною роботою та демонструють 
більші товарообороти.

Чи не найпопулярнішою тор-
говельною точкою у селі Шевчен-
кове є кооперативна крамниця 
«Coop-стандарт», яка була рекон-
струйована наприкінці 2013 року. 
Тоді заклад укомплектували но-
вим торговельним і холодильним 
обладнанням, встановили плас-
тикові вікна, стіни обшили мета-
лопрофілем. Невеликий за пло-
щею (64 кв. м) магазин нового 
зразка щомісяця реалізовує про-
довольчих та супутніх товарів на 
суму понад 100 тисяч гривень. Тут 
кожен метр компактної площі ви-
користовується раціонально – по-
лиці вщент заповнені товарами. 
У кожній сільській крамниці по-

над 3000 найменувань. Наближе-
ність до обласного центру дозво-
ляє районній організації співпра-
цювати з основними товаропоста-
чальниками Споживспілки, від-
шуковувати нові можливості для 
урізноманітнення асортиментної 
матриці та розширення торгівлі 
непродовольчими товарами. Їх 
питома вага в товарообороті ме-
режі сягнула 20%.

Незважаючи на те, що осно-
вним напрямом діяльності кіро-
воградських кооператорів є тор-
гівля, велику увагу вони надають 
і ресторанній галузі, яка пред-
ставлена зручними та затишни-

ми закладами громадського хар-
чування «Вега» (м. Кропивниць-
кий) та «Корчма» (с. Аджамка). 
Насолодитися смачною націо-
нальною кухнею від кооператив-
них кухарів також можна і на різ-
них заходах, що проводяться в об-
ласному центрі, таких як Націо-
нальна агропромислова виставка 
«АгроЕкспо» та фестиваль теа-
трального мистецтва «Вересневі 
самоцвіти».

Останнім часом у райспожив-
товаристві значні суми спрямову-
вались на капітальний ремонт 
магазину в с. Вишняківки, пере-
обладнання підсобного примі-
щення в кафетерій у Клинцях та 
Калинівці, встановлення охорон-
ної системи із відеоспостережен-
ням у багатьох сільських закла-
дах торгівлі. Голова правління 
райспоживтовариства Лідія Клі-
щевська зауважила, що рекон-
струкція та технічне переосна-
щення хоч і носить затратний ха-
рактер, але того вартує. Лише та-
кими діями можна вберегти 
матеріально-технічну базу, під-
вищити конкурентоспромож-
ність кооперативних підприємств 
та завойовувати міцні позиції. 
Тож стратегічний курс на модер-
нізацію залишається незмін-
ним.

Ірина ШІХІЄВА

СТРАТЕГIЧНИЙ ВИБIР: МОДЕРНIЗАЦIЯ  
 КІРОВОГРАДЩИНА   До списку першочергових завдань Кіровоградського райспоживтовариства належить оновлен-
ня матеріально-технічної бази та приведення кооперативних закладів до конкурентоспроможного стану. Всі 
заходи правління районної організації спрямовані саме на те, щоб кожна крамниця «Coop» стала справжнім 
центром роздрібної торгівлі у сільській місцевості. Такий курс активно втілює Лідія Кліщевська, один із найдо-
свідченіших керівників споживчої кооперації області. Її кооперативний стаж – 48 років.

Фахівці райспоживтовариства – Марія Колісник, Надія Тарасенко, Лідія Кліщевська, Віра Степанова

Фасад крамниці у с. Шевченкове У торговій залі магазину (с. Шевченкове)

У «ДЕСЕРТНОМУ БАРІ» 
ВАМ ЗАВЖДИ РАДІ

 МИКОЛАЇВЩИНА    Кафе «Де-
сертний бар» у смт Врадіївка – 
затишний сучасний заклад рес-
торанного господарства, який 
користується неабиякою попу-
лярністю серед місцевих жителів 

та їхніх гостей і на сьогодні вва-

жається кращим у селищі. 

Тут працюють досвідчені пра-

цівники – Ірина Михайлівна Із-

баш, завідуюча виробництвом, 

вона ж кухар і голова споживчого 

товариства «Сузір’я-1», та її донь-

ка Лілія.

Заклад має привабливий 

інтер’єр та вишукані зали на 50 та 

10 посадкових місць. Щоденне 

меню вельми різноманітне. У пе-

реліку страв, що пропонують від-

відувачам, десятки страв. Це і 

український борщ, і вареники, і 

пельмені по-царськи, і відбивна 

куряча, і стейк зі свинини та бага-

то іншої смакоти.

В барі охоче святкують дні на-

родження, ювілеї, також пропону-

ється виїзне обслуговування (кей-

теринг). Поруч обладнаний літній 

майданчик, де теж можна з при-

ємністю відпочити. У планах на 

найближче майбутнє – осучасни-

ти фасад закладу та збільшити 

кількість посадкових місць. 

Всіх відвідувачів працівники 

«Десертного бару» зустрічають з 

усмішкою. Вони щиро раді своїм 

гостям та дбають, щоб кожен їх-

ній візит залишав по собі лише 

приємні враження та піднесений 

настрій. 

За сайтом облспоживспілки
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ВІТАЄМО!

ТІЛЬКИ  ФАКТИ

СЕРЕДНI ЦIНИ 

НА РИНКАХ 

СПОЖИВЧОЇ  

КООПЕРАЦIЇ

СТАНОМ  

НА  22 КВІТНЯ 

2017 РОКУ

ПЕРЕВIРПЕРЕВIРНА КООПЕРАТИВНИХ РИНКАХ НА КООПЕРАТИВНИХ РИНКАХ –– ДЕШЕВШЕ!  
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Вінниця 90,00 85,00 40,00 65,00 45,00 17,50 12,50 55,00 45,00 85,00 100,00 23,00 55,00 12,00 6,50 30,00 25,00

Дніпро 83,80 74,30 48,20 52,60 37,50 14,60 11,80 44,70 47,30 75,80 101,00 26,00 67,00 11,00 4,00 – 24,70

Житомир 95,00 87,00 45,00 70,00 42,90 14,00 13,00 46,00 42,00 – 110,00 28,00 85,00 11,00 11,00 32,00 18,00

Ужгород 110,00 95,00 50,00 80,00 44,70 15,00 10,00 40,00 40,00 60,00 120,00 30,00 105,00 10,00 8,00 – 25,00

Кропивницький 100,00 78,00 45,00 65,00 45,00 14,00 12,00 50,00 65,00 100,00 120,00 25,50 75,00 16,50 9,00 35,00 30,00

Миколаїв 105,00 95,00 50,00 75,00 44,90 14,50 10,00 40,00 50,00 60,00 90,00 30,00 60,00 15,00 10,00 25,00 25,00

Полтава 90,00 80,00 55,00 65,00 48,00 17,50 10,00 45,00 50,00 100,00 125,00 25,00 70,00 14,00 4,00 45,00 20,00

Суми 80,00 74,00 43,00 65,00 50,00 14,00 12,00 65,00 54,00 80,00 125,00 24,00 75,00 14,00 6,50 28,00 25,00

Херсон 90,00 80,00 40,00 60,00 45,00 15,00 12,00 60,00 50,00 100,00 120,00 27,00 80,00 12,50 5,00 30,00 30,00

Черкаси 90,00 80,00 55,00 65,00 48,00 17,50 10,00 45,00 50,00 100,00 125,00 25,00 70,00 14,00 4,00 45,00 20,00

Чернігів – – – – 44,20 14,80 12,00 45,00 37,00 90,00 130,00 38,00 70,00 14,00 7,50 35,00 –
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Вінниця 45,00 25,00 45,00 – 5,00 – 6,50 7,50 7,50 50,00 120,00 17,00 4,00 8,50 34,00 26,00

Дніпро 52,00 25,00 47,50 25,40 6,00  – 5,00 5,50 5,00 46,20 72,80 15,20 3,40 8,90 29,10 21,10

Житомир 45,00 25,00 49,00 25,00 5,00 40,00 6,00 8,80 5,80 45,00 110,00 15,50 3,30 10,50 30,00 20,00

Ужгород 40,00 30,00 40,00 30,00 6,00 – 8,00 9,00 8,00 50,00 90,00 17,00 4,00 10,00 40,00 27,00

Кропивницький 55,00 25,00 60,00 30,00 6,75 50,00 8,00 9,50 7,50 45,00 100,00 17,25 3,50 9,00 34,50 22,00

Миколаїв 55,00 20,00 55,00  – 7,00  – 9,00 11,00 8,00 80,00 110,00 16,50 3,00 8,00 28,00 17,00

Полтава Полтава 65,00 20,00 70,00 – 7,00  – 5,00 7,00 3,50 50,00 110,00 16,50 3,70 9,50 32,00 20,00

Суми 52,00 25,00 30,00 30,00 5,00 45,00 5,00 8,00 6,00 37,00 85,00 15,60 3,20 8,50 30,00 23,00

Херсон 40,00 30,00 40,00 30,00 7,00 55,00 6,50 6,50 5,00 75,00 90,00 18,00 3,30 9,00 32,00 19,00

Черкаси 65,00 20,00 70,00 – 7,00 – 5,00 7,00 3,50 50,00 110,00 16,50 3,70 9,50 32,00 20,00

Чернігів 55,00  – 60,00  – 7,50 – 8,00 8,50 11,50 17,50 90,00 18,50 6,00 7,70 26,70 22,70

ЛЕОНІДА 
ІВАНОВИЧА 
СЛОБОДЯНЮКА, 
голову правління коопера-
тивного підприємства «ТеКо» 
Тернопільської облспожив-
спілки, з 60-річним ювілеєм, 
який він святкує 27 квітня.

Шановний Леоніде Івановичу, 
щиро вітаємо Вас з ювілеєм!
Молодим юнаком після закін-
чення Тернопільського коо-
перативного технікуму Ви 
прийшли на кооперативну 
ниву, і споживча кооперація, 
якій Ви присвятили більше 36 
років, стала справою вашого 
життя. 
Роки трудової діяльності у 
споживчій кооперації прине-
сли Вам незаперечний авто-
ритет, професіоналізм, вели-
кий досвід та життєву му-
дрість, які Ви успішно засто-
совуєте, щодня вирішуючи 
безліч завдань.

За відданість улюбленій 
справі, життєву мудрість і 
щедрість душі Вас поважа-
ють у кооперативній родині.
У цей святковий день вислов-
люємо Вам, Леоніде Іванови-
чу, найтепліші слова поваги і 
вдячності за Вашу працю.
Бажаємо Вам і Вашій родині 
здоров’я, щастя і добробуту, 
великих успіхів і здобутків в 
усіх справах, наснаги та нат-
хнення, довгих років життя у 
міцному родинному колі, се-
ред вірних і надійних друзів. 
Нехай завжди зігріває Вас те-
пло людської шани і поваги за 
зроблені Вами добрі справи! 

З повагою 
правління спілки споживчих 
товариств Тернопільської 
області, президія 
облпрофорганізації

ЛЕОНІДА 
ІВАНОВИЧА 
СЛОБОДЯНЮКА, 
директора кооперативного 
підприємства «ТеКо» Терно-
пільської облспоживспілки, з 
60-річним ювілеєм, який він 
святкує 27 квітня.

Шановний Леоніде Івановичу!
Прийміть у цей святковий, ра-
дісний день теплі та щирі при-
вітання і найкращі побажання 
з нагоди Вашого ювілею.
Усе Ваше трудове життя 

пов’язане зі споживчою коо-
перацією. Молодим юнаком 
після закінчення Тернопіль-
ського кооперативного техні-
куму Ви прийшли на коопе-
ративну ниву. Працювали ін-
структором, старшим інструк-
тором, заступником началь-
ника управління організації і 
техніки торгівлі Тернопіль-
ської облспоживспілки, голо-
вою правління споживчого 
товариства «Пайовик», ди-
ректором CП «Торгово-
закупівельного підприєм-
ства», комерційним директо-
ром гуртівні. З січня 2003 
року – заступник директора, з 
2006-го – директор коопера-
тивного підприємства 
«ТеКо» облспоживспілки.
За час роботи було чимало 
труднощів, нелегких випро-
бувань, але Ви їх подолали 
завдяки своїм знанням та 
професіоналізму.
На всіх посадах Ви проявили 
себе як здібний спеціаліст, 
відповідальний, вимогливий, 
наполегливий та ініціативний 
керівник. І це забезпечило 
Вам авторитет і визнання се-
ред працівників споживчої 
кооперації області.
З нагоди ювілею, Леоніде Іва-
новичу, зичимо Вам міцного 
здоров’я, щастя, добробуту, 
сімейного благополуччя, 
миру та злагоди. Нехай за-
вжди будуть поряд з Вами 

людська шана, світлим буде 
кожен прийдешній день, щоб 
люди добро Вам дарували і 
всі Ваші мрії збувались!

З повагою 
колектив кооперативного 
підприємства «ТеКо» Терно-
пільської облспоживспілки

ЮРІЯ ФЕДОРОВИЧА 
БУГРИМА, 
голову правління Пологів-
ського районного споживчого 
товариства Спілки споживчих 
товариств Запорізької облас-
ті, з 60-річним ювілеєм, який 
він святкуватиме 6 травня.

За Вашими плечима, шанов-
ний Юрію Федоровичу, слав-
ний 33-річний трудовий шлях 
на посаді голови правління, 
на якому було чимало труд-
нощів, нелегких випробувань, 
які Ви впевнено долали.
Завдяки активній життєвій 
позиції, компетентності, 

принциповості Ви здобули 
визнання, повагу, авторитет 
та довіру колег.
За віддане служіння обраній 
справі Ви справедливо отри-
мали почесну трудову відзна-
ку «Знак Пошани» від Все-
української центральної спіл-
ки споживчих товариств.
Ваша робота – сенс Вашого 
життя. Сумлінне ставлення 
до своєї справи викликає ін-
терес молодшого покоління і 
спонукає його наслідувати 
приклад ветеранів. Ваша 
сім’я – яскравий приклад ди-
настії кооператорів.
Щиро зичимо Вам, шановний 
Юрію Федоровичу, якомога 
більше щасливих миттєвос-
тей, міцного здоров’я, актив-
ного творчого довголіття та 
родинного благополуччя.
Нехай джерело невтомності 
та працелюбності завжди жи-
вить безмежний океан до-
брих справ, зроблених Вами!

З повагою правління Спілки 
споживчих товариств 
Запорізької області

ЛЕОНІДА 
ЯКИМОВИЧА 
ВЄТРОВА, 
голову Споживчого товари-
ства «ВІО ринок»  Бершад-
ського райспоживтовариства 
Вінницької області, 
з 60-річчям, яке він відзнача-
тиме 28 квітня.

Леонід Якимович присвятив 
споживчій кооперації майже 
38 років свого життя. Весь 
цей час працював на керів-
них посадах, неодноразово 
нагороджувався почесними 
грамотами Укоопспілки, обл-
споживспілки та обладміні-
страції. На всіх посадах про-
явив себе як висококваліфі-
кований керівник і здобув за-
служений авторитет серед 
своїх колег. 
Шановний Леоніде 
Якимовичу!
Сердечно вітаємо Вас із юві-
леєм, який Ви зустрічаєте у 
розквіті сил і енергії, із ваго-
мими досягненнями та по-
стійним прагненням долати 
нові рубежі. Тож бажаємо 
Вам козацького здоров’я, 
благополуччя, невичерпної 
енергії та наснаги, нових здо-
бутків, родинного затишку, 
щасливого довголіття 
і радості від кожного 
прожитого дня.

З повагою
колектив СТ «ВІО ринок»

«У людини два життя, і друге починається тоді, коли ми розуміємо, що життя лише одне».

Том ХІДЛСТОН, англiйський актор
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ

ПОНЕДІЛОК, 1

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

00.06 Т/с «Таксі»

06.35 Д/ф «Герой не нашого часу. 

Юрій Мажуга»

07.25 Т/с «Пастка» 

08.30 Д/с «Орегонський путів-

ник»

09.00 Циркове водно-вогняне 

шоу 

10.40 За крок до Євробачення 

11.25, 22.25 Д/с «Легенди тофу»

11.50 Х/ф «Насмішка»

14.00 Д/ф «Бій за гору Маківка»

15.10 Фольк-music

16.25 Кліп учасника Євробачення-

2017

16.35 Х/ф «Вікторія і Альберт»

20.10 Чемпіонат України з перет-

ягування канату.

21.00 Новини 

21.30 Д/с «Мисливці за нациста-

ми»

22.55 Вічне 

23.00 Т/с «Пастка» 

00.20 Т/с «Роксолана»

01.20 Т/с «Час збирати каміння» 

02.35 Д/ф «Справа «божевільно-

го». А.Ведель»

03.05 Світло 

04.00 Т/с «Травма»

05.30 Новини 

05.50 Вічне 

1+1

07.05 Х/ф «Кирило і Мефодій» 

16+

08.45 Х/ф «Інструкції не додають-

ся» 16+

11.00 Х/ф «Попелюшка з рай-

ського острова»

12.35 Х/ф «Кохання неждане на-

дійде» 

16.20 Х/ф «Екіпаж»

19.30 ТСН

20.15 Х/ф «Люди Ікс. Початок. 

Росомаха» 16+

22.15 Х/ф «Війна богів» 16+1

00.15 Х/ф «Закони привабли-

вості»

03.10 Х/ф «Кирило і Мефодій»

04.50 «Ескімоска-2. Пригоди в 

Арктиці»

IНТЕР

06.00 «Мультфільм»

06.20 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

07.50 «Подробиці»

08.20 «Готуємо разом» 

09.10 «Орел і Решка» 

10.10 «Давай одружимося» 

12.00 Х/ф «Її серце» 

13.50 Концерт «Весна на Зарічній 

вулиці»

16.00 «Чекай мене» 

18.00, 04.00 Ток-шоу «Стосуєть-

ся кожного»

20.00, 03.00, 05.30 «Подробиці»

20.30 Т/с «Спокуса» 12+ 

22.30 Т/с «Одного разу в Ростові» 

16+ 

00.15 Т/с «Головний калібр» 16+ 

03.30 «уДачний проект» 

ICTV

04.35 Служба розшуку дітей

04.40 Надзвичайні новини

05.25 Факти тижня. 100 хвилин 

з Оксаною Соколовою (по-

втор)

07.10 Надзвичайні новини. Під-

сумки

08.05 Х/ф «Флот МакХейла» 

10.05 Х/ф «Агент Джоні Інгліш» 

11.45, 13.15 Х/ф «Агент Джоні 

Інгліш-2. Перезавантажен-

ня» 

12.45 Факти. День

14.00 Х/ф «Смертельні перегони» 

16+

15.55 Х/ф «Трансформери-2. 

Помста полеглих» 16+

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.05 Х/ф «Трансформери-3» 

16+

22.55 Х/ф «Смертельні 

перегони-2» 18+

00.50 Х/ф «Покарання» 18+

02.25 Небачене Євробачення

02.40 Стоп-10

СТБ

06.45 «Все буде добре!» 

08.45, 18.30 «За живе!» 

10.05 Х/ф «Терміново, шукаю чо-

ловіка» 

12.05 Х/ф «Два береги» 

13.40 «Битва екстрасенсів-13» 

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

05.50 Події тижня з Олегом Па-

нютою

06.50 Зоряний шлях 

08.50 Х/ф «Бережися автомобі-

ля»

10.45 Х/ф «Волошки для Васи-

лини»

12.40, 15.20 Т/с «Доки живу, ко-

хаю» 16+ 

15.00, 19.00, 03.00 Сьогодні

16.45, 19.50 Т/с «Тест на любов» 

21.00 Т/с «Я дарую тобі щастя» 

12+ 

23.45 Х/ф «Зелена миля» 16+

03.40 Х/ф «Бережися автомобі-

ля»

05.10 Реальна містика

06.00 Зоряний шлях

ВІВТОРОК, 2

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 Т/с «Таксі»

06.35 Д/ф «Ловець слів»

07.25 Т/с «Пастка»

08.30 Д/с «Орегонський путів-

ник»

09.00 Чоловічий клуб. Кубок 

України з фрі-файту 

10.40 За крок до Євробачення 

11.25, 22.25 Д/с «Легенди тофу»

11.55, 17.30 Кліп учасника 

Євробачення-2017 

12.05 Х/ф «Ціна солі»

14.00 Д/ф «Бій за гору Маківка»

15.10 Телевистава «Дві сім’ї»

17.40 Х/ф «Дитячий секрет»

19.30 Д/ф «Одеська трагедія: 

кривавий слід «Русской 

войны»

20.40 Щоденник ПКЄ-2017

21.00 Новини 

21.30 Д/с «Мисливці за нациста-

ми»

22.55 Вічне 

23.00 Т/с «Пастка» 

00.20 Т/с «Роксолана»

01.20 Т/с «Час збирати каміння» 

02.30 Д/ф «Штепсель і Тарапунь-

ка. Слава — на виснаження»

03.05 Надвечір’я. Долі 

04.00 Т/с «Травма»

05.30 Новини 

05.50 Вічне 

1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 

ТСН

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

данок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля-2»

10.55 «Міняю жінку-11»

12.20 Х/ф «1+1» 16+

14.40 Х/ф «Люди Ікс. Початок. 

Росомаха» 16+

16.45, 19.30 ТСН

17.10 Т/с «Величне століття. Рок-

солана»

20.15 Х/ф «Люди Ікс. Перший 

клас» 16+

22.40 Х/ф «Люди Ікс» 

00.50 Х/ф «Війна богів» 16+

03.40 Х/ф «Закони привабливос-

ті»

ІНТЕР

06.00 «Мультфільм»

06.20, 13.50 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським» 

07.50 «Подробиці»

08.20 «Готуємо разом»

09.10 «Орел і Решка» 

10.10 «Давай одружимося» 

12.00, 20.30 Т/с «Спокуса» 12+ 

16.15, 17.10 «Речдок» 

18.00, 04.00 Ток-шоу «Стосуєть-

ся кожного» 

20.00, 03.00, 05.30 «Подробиці»

22.30 Т/с «Одного разу в Ростові» 

16+ 

00.15 Т/с «Головний калібр» 16+ 

ICTV 

04.20 Факти

04.50 Дивитись усім!

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

10.00 Х/ф «Флот МакХейла» 

12.00, 13.15 Х/ф «Агент Джоні 

Інгліш». 

12.45 Факти. День

14.00 Х/ф «Агент Джоні Інгліш-2. 

Перезавантаження» 

15.50 Х/ф «Трансформери-3» 

16+

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.05 Х/ф «Трансформери-4. Час 

вимирання» 16+

23.20 Х/ф «Смертельні 

перегони-3» 16+

01.15 Х/ф «Смертельні 

перегони-2» 18+

02.50 Стоп-10

СТБ 

06.25 «Все буде добре!» 

08.25, 18.30 «За живе!» 

09.55 «Все буде смачно!» 

11.50 «МастерШеф-4» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

20.00, 22.45 «МастерШеф 

Діти-2» 

23.10 Т/с «Коли ми вдома» 

00.40 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

01.45 Т/с «Коли ми вдома» 

УКРАЇНА

07.00 Сьогодні

07.50 Зоряний шлях

09.15 Х/ф «Небесний тихохід» 

11.00 Х/ф «Жила-була любов» 

12.50, 15.20 Т/с «Тест на любов» 

15.00, 19.00, 04.20 Сьогодні

16.45, 19.50 Т/с «Свій чужий син» 

21.00 Т/с «Я дарую тобі щастя» 

12+ 

23.45 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+ 

01.15 Х/ф «Зелена миля» 16+ 

05.00 Зоряний шлях 

СЕРЕДА, 3

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

06.00 Т/с «Таксі»

06.35 Д/ф «Голий король» Кос-

тянтина Степанкова»

07.20 Т/с «Пастка» 

08.30 Д/с «Орегонський путів-

ник»

09.00 Чоловічий клуб. Кубок 

України з фрі-файту 

10.15, 17.40 Кліп учасника 

Євробачення-2017 

10.25 За крок до Євробачення

11.25, 22.25 Д/с «Легенди тофу»

11.50 Щоденник Євробачення 

12.05 Х/ф «Ціна солі»

14.00 Д/ф «Українська револю-

ція»

15.10 Надвечір’я. Долі 

16.10 Степан Гіга. «Я прийшов у 

цей світ любити»

17.50 Х/ф «Скарби Трої»

19.40 Перша шпальта 

20.05 Слідство. Інфо

20.40 Щоденник ПКЄ-2017 

21.00 Новини 

21.30 Д/с «Мисливці за нациста-

ми»

22.50 Мегалот 

22.55 Вічне 

23.00 Т/с «Пастка» 

00.20 Т/с «Роксолана»

01.20 Т/с «Час збирати каміння» 

02.35 Д/ф «Як це було? Відлуння 

Чорнобиля. Південний схід»

03.05 Віра. Надія. Любов 

04.00 Т/с «Травма»

05.30 Новини 

05.50 Вічне 

1+1 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 

ТСН

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

данок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля-2»

10.50 «Міняю жінку-11»

12.20 Х/ф «Люди Ікс» 16+

14.10 Х/ф «Люди Ікс. Перший 

клас» 16+

16.45, 19.30 ТСН

17.10 Т/с «Величне століття. Рок-

солана»

20.15 Х/ф «Люди Ікс-2» 16+

22.40 Х/ф «Едвард руки-ножиці»

00.55 Х/ф «Екіпаж»

05.15 «Ескімоска-2. Пригоди в 

Арктиці»

ІНТЕР

06.00 «Мультфільм»

06.20, 13.50 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.50 «Подробиці»

08.20 «Готуємо разом» 

09.10 «Орел і Решка» 

10.10 «Давай одружимося»

12.00, 20.30 Т/с «Спокуса» 12+ 

16.15, 17.10 «Речдок» 

18.00, 04.00 Ток-шоу «Стосуєть-

ся кожного»

20.00, 03.00, 05.30 «Подробиці»

22.30 Т/с «Одного разу в Ростові» 

16+ 

00.15 Т/с «Головний калібр» 16+ 

03.30 «уДачний проект» 

ICTV 

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.55 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 Антизомбі

12.00 Секретний фронт

12.45, 15.45 Факти. День

13.20 Х/ф «Смертельні 

перегони-3» 16+

15.05, 16.10 Х/ф «Трансфор-

мери-4. Час вимирання» 

16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Секретний фронт

21.25 Т/с «Пес-2» 16+

22.25 Х/ф «Скажений Макс» 16+

00.25 Т/с «Лас-Вегас» 16+

01.55 Стоп-10

СТБ 

05.45 Т/с «Коли ми вдома» 

08.50, 18.30 «За живе!» 

09.40 Х/ф «Діамантова рука» 

11.40 «МастерШеф-4» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

20.00, 22.45 «МастерШеф 

Діти-2» 

23.20 Т/с «Коли ми вдома» 

00.50 «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 спра-

ведливості 16+ 

15.00, 19.00, 23.00, 02.40 Сьо-

годні

16.10 Історія одного злочину 16+ 

18.00 Т/с «Райське місце» 16+ 

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Я дарую тобі щастя» 

12+ 

23.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+ 

03.30 Зоряний шлях 

04.30 Реальна містика 

ЧЕТВЕР, 4

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.00 Т/с «Таксі»

06.35 Д/ф «Ловець слів»

07.25 Т/с «Пастка» 

08.30 Д/с «Орегонський путів-

ник»

09.00 Чоловічий клуб. Кубок 

України з фрі-файту 

10.30 За крок до Євробачення 

11.25, 22.25 Д/с «Легенди тофу»

11.50 Кліп учасника Євробачен-

ня-2017 

12.00 Х/ф «Потаємні місця»

13.50 Д/ф «Командарм»

15.10 Надвечір’я. Долі 

16.10 Анатолій Матвійчук. «Полу-

станок любові»

17.45 Х/ф «Скарби Трої»

19.35 Д/ф «Нульовий рубіж»

20.40 Щоденник ПКЄ-2017 

21.00 Новини 

21.30 Д/с «Мисливці за нациста-

ми»

22.55 Вічне 

23.00 Т/с «Пастка» 

00.20 Т/с «Роксолана»

01.20 Т/с «Час збирати каміння» 

02.40 Д/ф «Чорнобиль. Точка 

часу»

03.05 Надвечір’я. Долі 

04.00 Т/с «Травма»

05.30 Новини 

05.50 Вічне 

1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 

ТСН

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

данок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля-3»

10.50 «Міняю жінку-11»

12.20 Х/ф «Едвард руки-ножиці»

14.10 Х/ф «Люди Ікс-2» 16+

16.45, 19.30 ТСН

17.10 Т/с «Величне століття. Рок-

солана»

20.15 Х/ф «Люди Ікс-3. Останній 

контакт» 16+

22.15 Х/ф «Петля часу» 16+

00.30, 03.25 Х/ф «Утікач» 18+

ІНТЕР

06.00 «Мультфільм»

06.20, 13.50 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським» 

07.50 «Подробиці»

08.20 «Готуємо разом» 

09.10 «Орел і Решка» 

10.10 «Давай одружимося»

12.00, 20.30 Т/с «Спокуса» 12+ 

16.15, 17.10 «Речдок» 

18.00, 04.00 Ток-шоу «Стосуєть-

ся кожного»

20.00, 03.00, 05.30 «Подробиці»

22.30 Т/с «Одного разу в Ростові» 

16+

00.15 Т/с «Головний калібр» 16+

03.30 «уДачний проект» 

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

11.15, 13.20 Х/ф «Скажений 

Макс» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.35, 16.10 Т/с «Ніконов і Ко» 

16+

17.40, 21.25 Т/с «Пес-2» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Інсайдер

22.25 Х/ф «Скажений Макс-2. 

Воїн дороги» 16+

00.25 Т/с «Лас-Вегас» 16+

01.55 Стоп-10

СТБ 

06.50 «Все буде добре!» 

08.50 «Все буде смачно!» 

11.05, 18.30 «За живе!» 

12.35 «МастерШеф-4» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

20.00, 22.45 «Я соромлюсь свого 

тіла-4» 

00.30 «Один за всіх» 

01.10 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ

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 спра-

ведливості 16+ 

15.00, 19.00, 23.00, 02.40 Сьо-

годні

16.10 Історія одного злочину 16+ 

18.00 Т/с «Райське місце» 16+

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Я дарую тобі щастя» 

12+ 

23.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+ 

03.30 Зоряний шлях 

04.30 Реальна містика 

П’ЯТНИЦЯ, 5

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

06.00 Т/с «Таксі»

06.35 Д/ф «Помилка на тисячо-

ліття»

07.25 Т/с «Пастка»

08.30 Д/с «Орегонський путів-

ник»

09.00 Чоловічий клуб. Кубок 

України з фрі-файту 

10.40 Чемпіонат України з перет-

ягування канату 

11.30, 22.25 Д/с «Легенди тофу»

12.05 Д/ф «Євробачення. Дихай 

глибше»

12.30 Щоденник Євробачення

13.05 Д/с «Мисливці за нациста-

ми»

17.10 Хокей. Чемпіонат світу 

2017 (Фінляндія — Біло-

русь) 

19.40 Богатирські ігри 

20.40 Щоденник ПКЄ-2017 

21.00 Новини 

21.30 Д/с «Мисливці за нациста-

ми»

22.55 Вічне 

23.00 Хокей. Чемпіонат світу 

2017 (Чехія — Канада) 

00.50 Щоденник Євробачення 

01.20 Музичне турне

02.10 Хокей. Чемпіонат світу 

2017 (Фінляндія — Біло-

русь) 

04.00 Т/с «Травма»

05.30 Новини 

05.50 Вічне 

1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 

ТСН

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

данок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля-3»

10.55, 12.20 «Міняю жінку-11»

14.45 Х/ф «Люди Ікс-3. Останній 

контакт» 16+

16.45, 19.30 ТСН

17.10 Т/с «Величне століття. Рок-

солана»

20.15 «Розсміши коміка. Діти-2»

22.00, 03.00 «Вечірній квартал»

00.00 «Вечірній Київ»

05.15 «Як козаки...»

ІНТЕР 

06.00 «Мультфільм»

06.20, 13.50 «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»

07.50 «Подробиці»

08.20 «Готуємо разом» 

09.10 «Орел і Решка» 

10.10 «Давай одружимося»

12.00 Т/с «Спокуса» 12+

16.15, 17.10 «Речдок» 

18.00 Ток-шоу «Стосується кож-

ного» 

20.00, 02.00, 05.30 «Подробиці»

20.30 Х/ф «Йшов четвертий рік 

війни»

22.15 Х/ф «Білоруський вокзал»

00.15 Х/ф «Людина народилась»

02.30 Х/ф «Записки кирпатого 

Мефістофеля»

03.50 «Чекай мене» 

ICTV

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Дивитись усім!

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

10.10 Інсайдер

11.10, 13.20 Х/ф «Скажений 

Макс-2. Воїн дороги» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.35, 16.10 Т/с «Ніконов   

і Ко» 16+

17.40 Т/с «Пес-2» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

23.45 Х/ф «Скажений Макс-3. Під 

куполом грому» 16+

01.40 Т/с «Лас-Вегас» 16+

03.05 Стоп-10

СТБ 

06.20 Х/ф «Молода дружина» 

08.20 Х/ф «Рідна кров» 

10.10 Х/ф «Закоханi жiнки» 16+

18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 

18.30, 00.40 Т/с «Коли ми вдо-

ма» 

20.00, 22.55 «Холостяк-7» 

22.30 «Небачене Євробачення» 

02.10 «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 справедли-

вості 16+

15.00, 19.00, 23.00, 03.00 Сьо-

годні

16.10 Історія одного злочину 16+ 

18.00 Т/с «Райське місце» 16+ 

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна» 

21.00 Х/ф «Райський куточок» 

16+ 

23.20 Спеціальний репортаж

00.00 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+ 

03.45 Реальна містика 

05.20 Зоряний шлях 

СУБОТА, 6

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

06.00 Т/с «Таксі»

06.40 Д/ф «Марко Вовчок. Таєм-

нича зірка»

07.10 Хокей. Чемпіонат світу 

2017 (Чехія — Канада) 

09.00 М/с «Книга джунглів»

11.00 Фольк-music. Діти

12.00 Т/с «Красуні Едіт Уортон»

14.35 Чоловічий клуб. Спорт

15.40 Чоловічий клуб

16.15 Богатирські ігри 

17.10 Хокей. Чемпіонат світу 

2017 (Білорусь — Чехія) 

19.35 Д/ф «49»

20.45 Щоденник ПКЄ-2017

21.00 Новини 

21.30 Д/с «Мисливці за нациста-

ми»

22.25 Д/с «Легенди тофу»

22.55 Мегалот 

23.00 Хокей. Чемпіонат світу 

2017 (Німеччина — Швеція) 

00.50 Щоденник Євробачення 

01.20 Музичне турне

02.35 Хокей. Чемпіонат світу 

2017 (Білорусь — Чехія) 

04.40 Надвечір’я. Долі 

05.35 Новини 

1+1

06.00 ТСН

06.55 «Світське життя. Рік голо-

су»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Світське життя»

11.00 Х/ф «Велика різниця»

12.45 Х/ф «Трава під снігом»

16.40, 21.15 «Вечірній квартал»

18.30 «Розсміши коміка 2017»

19.30, 04.00 ТСН

20.15 «Українські сенсації»

23.10 «Світське життя»

00.10 «Ліга сміху»

04.45 «Вечірній Київ»

ІНТЕР

06.00 М/ф «Мауглі»

07.40 Х/ф «Ідеальний чоловік»

09.30 «Україна вражає» 

10.00, 04.30 Д/п «Володимир 

Етуш. «Усе, що нажито не-

посильною працею»»

11.00 Х/ф «Іван Васильович змі-

нює професію»

12.50 Х/ф «Сусіди за розлучен-

ням»

14.45 Концерт Олега Винника

17.00, 20.30 Т/с «Я повернуся» 

16+

20.00, 05.20 «Подробиці»

23.45 Х/ф «Ромашка, кактус, 

маргаритка» 

01.30 Х/ф «Смертельний спуск» 

16+ 

03.00 Х/ф «Ідеальний чоловік»

ICTV 

04.55 Факти

05.15 Х/ф «Дежа вю» 

07.05 Дивитись усім!

08.00 М і Ж

08.55 Я зняв!

09.50 Дизель-шоу. Дайджест

10.55, 11.50 Відпустка за обмі-

ном

12.45 Факти. День

13.00 Скетчком «На трьох» 16+

14.10 Х/ф «Скажений Макс-3. Під 

куполом грому» 16+

16.10 Х/ф «Перший лицар» 

18.45 Факти. Вечір

19.15 Надзвичайні новини. Під-

сумки

20.05, 21.55 Х/ф «Битва титанів» 

16+

23.45 16+ «Останні лицарі» Х/ф 

01.45 Т/с «Лас-Вегас» 16+

03.10 Х/ф «Дежа вю»

СТБ

05.50 «ВусоЛапоХвіст» 

08.00 «Караоке на Майдані» 

09.00 «Все буде смачно!» 

09.55 Т/с «Коли ми вдома» 

11.10 «Холостяк-7» 

13.50 «МастерШеф Діти-2» 

19.00 «Україна має талант! 

Діти-2» 

21.50 «Небачене Євробачення. 

O.Torvald» 

22.50 «Україна має талант! 

Діти-2». Підсумки голосу-

вання 

23.20 «Давай поговоримо про 

секс-3» 

01.15 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

УКРАЇНА

07.00 Сьогодні

07.15 Зоряний шлях 

08.00, 15.20 Т/с «Я дарую тобі 

щастя» 16+ 

15.00, 19.00, 03.00 Сьогодні

17.30, 19.40 Т/с «Вірю. Люблю. 

Надіюся» 12+

22.00 Х/ф «Жила-була любов» 

23.50 Т/с «Війна і мир» 16+

03.40 Історія одного злочину 16+ 

05.10 Зоряний шлях 

НЕДІЛЯ, 7

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

06.00 Т/с «Таксі»

06.40 Д/ф «Відлуння віків. Олек-

сандрія»

07.10 Хокей. Чемпіонат світу-

2017 (Німеччина — Швеція) 

09.00 Х/ф «Тарас Шевченко»

11.45 Щоденник Євробачення 

12.00 Театральні сезони 

12.25 Мистецькі історії

13.00, 16.00 Мотоциклетний 

спорт. Чемпіонат світу. ІІ 

етап 

13.45 Фольк-music. Діти 

14.35 Фольк-music

15.40 Твій дім-2 

16.50 Червона доріжка та Цере-

монія відкриття міжнарод-

ного пісенного конкурсу 

Євробачення-2017 

21.00 Новини 

21.30 Д/с «Мисливці за нациста-

ми»

22.30 Д/с «Розповіді про Хансік»

23.00 Т/с «Пастка» 

00.20 Т/с «Роксолана»

01.20 Х/ф «Тарас Шевченко»

03.20 Д/ф «Помилка на тисячо-

ліття»

04.15 Телевистава «Чорна Панте-

ра та Білий ведмідь»

05.35 Новини

1+1

07.05 ТСН

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 «Лото-Забава»

09.40 М/ф «Маша і ведмідь»

09.50 «Розсміши коміка 2017»

10.45 «Розсміши коміка. Діти-2»

12.35 «Світ навиворіт-2. Індія»

18.30 «Українські сенсації»

19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»

21.00 Концерт «Бенефіс Руслана 

Квінти. Небо — это я»

22.55 Х/ф «Повстання планети 

Мавп» 16+

00.55 «Аргумент кiно»

01.55 «Світське життя»

02.45 «Ескімоска-2. Пригоди в 

Арктиці»

ІНТЕР 

06.00 «Мультфільм»

06.10 Х/ф «Іван Васильович змі-

нює професію»

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 «Любов без переса-

док» 16+

13.50 Х/ф «Ромашка, кактус, 

маргаритка»

15.45, 20.30 Т/с «Я повернуся» 

16+

20.00, 01.50, 05.30 «Подробиці»

22.15 Х/ф «Дот»

00.10 Х/ф «Йшов четвертий рік 

війни»

02.20 Х/ф «Білоруський вокзал»

03.55 Х/ф «Людина народилась»

ICTV

05.30 Факти

06.00 Т/с «Слідчі» 16+

06.45 Т/с «Відділ 44» 16+

10.20 Х/ф «Відчайдушний» 16+

12.15, 13.00 Х/ф «Перший ли-

цар» 

12.45 Факти. День

15.05 Х/ф «Битва титанів» 16+

16.55 Х/ф «Гнів титанів» 16+

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «300 спартанців-2. 

Відродження імперії» 16+

21.00 Х/ф «300 спартанців» 16+

23.20 Х/ф «Останні лицарі» 16+

01.20 Х/ф «Список Шиндлера» 

16+

04.30 Т/с «Слідчі» 16+

СТБ 

05.50 «Все буде добре!» 

07.45 «Холостяк-7» 

09.00 «Все буде смачно!» 

09.55 «Караоке на Майдані» 

10.50 Т/с «Коли ми вдома» 

12.20 «Україна має талант! 

Діти-2» 

16.00, 23.15 «Я соромлюсь свого 

тіла-4» 

18.00, 22.10 «Слідство ведуть 

екстрасенси» 

21.00 «Один за всіх» 

УКРАЇНА

06.50 Сьогодні

07.40 Зоряний шлях 

10.10 Т/с «Вірю. Люблю. Наді-

юся» 12+ 

13.50 Т/с «Свій чужий син» 

17.20, 20.00 Т/с «Моє нове  

життя» 

19.00, 06.50 Події тижня з Оле-

гом Панютою 

22.00 Х/ф «Подруги» 16+ 

23.50 Т/с «Війна і мир» 16+

03.00 Реальна містика

04.30 Т/с «Райське місце» 16+ 

РЕКЛАМУЙРЕКЛАМУЙ  
СВОЄ СВОЄ 

ДЛЯ СВОЇХДЛЯ СВОЇХ  

У СВОЇЙ  У СВОЇЙ  

ГАЗЕТIГАЗЕТI    

З ПИТАНЬ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ  

ТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗА НОМЕРОМ  

(044) 529-93-47,  АБО НАДСИЛАЙТЕ  

ЛИСТИ НА ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ 

MAIL@VISTY.COM.UA 

З ПОЗНАЧКОЮ «РЕКЛАМА У «ВІСТІ…»
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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

  ДОБРОЧИННІСТЬТРАДИЦІЇ

С вітле Воскресіння 
Христове прийнято 
наповнювати добри-
ми справами. Тому в 
цей день кожна ро-

дина збирається за святковим 
столом, щоб потім триматися 
разом упродовж усього року. 
Також Великдень – це цілий 
букет народних традицій, що 
залишили нам наші пращури. 
Є такі традиції і в Харківсько-
му кооперативному торгово-
економічному коледжі.

Так, студенти–технологи 
підготували великодні часту-
вання для поранених бійців із 
зони АТО, які нині перебува-
ють у Харківському військово-
му шпиталі. Аліна Бабаєва, 
Микита Хохлов, Сергій Боло-
бон, Карина Привалова з групи 
ТХ-320 напекли смачних пи-
ріжків; студенти групи ТХ-321 
Сергій Кундік, Анна Привало-
ва, Ксенія Черкасова допомо-
гли зібрати святковий кошик 
із пасками, розмальованими 
пряниками, пасхальними лис-
тівками, великодніми янго-
лами-охоронцями.

Анна Щербак, Олена Дереп-
ко, Таїсія Баранова, студенти 
групи ТХ-320 відвезли святкові 
частування бійцям і подарува-
ли їм гарний настрій.

Творити добрі справи за-
вжди притаманно українцям, 
особливо в світле свято Во-
скресіння, коли кожен отри-
мує надію на порятунок. Тож 

хай розквітне Україна на всі 
віки!

Циклова комісія 
харчових технологій 

та ресторанного бізнесу 

Великдень – одне з 
найбільших християн-
ських свят. Кожна до-
мівка готується до свят-
кування світлого Во-
скресіння Христового: 
господині упорядкову-
ють хатні справи, пе-
чуть паски, розмальо-
вують писанки, госпо-
дарі приводять до ладу 
подвір’я. 

Напередодні Велико-
дня за ініціативи сту-
дентського самовряду-
вання, у Львівському 
кооперативному коле-
джі економіки і права 
встановили святкове 
деревце з писанок. Для 
його оформлення було 
організовано конкурс 
писанок для студентів і 
викладачів навчального 
закладу, після закінчен-
ня якого кращі вироби 
мали милувати око на 
святковому деревці, а 
переможці – отримати 
приз. Настільки  були 
різні та красиві писан-
ки, що журі, яке склада-
лося з адміністрації ко-
леджу, профкому та 
представників студент-
ського самоврядування, 
вирішило ними всіма 
прикрасити деревце. 

– Для кожного хрис-
тиянина Великдень – 
свято особливо шанова-
не та величне, – заува-
жила учасниця конкур-
су. – Ми святкуємо його 
з відкритою душею і 
чистим серцем, глибо-
кою надією на перемогу 
добра. Одним з елемен-
тів обрядової традиції 

свята є писанка, тому 
мені також захотілось 
взяти участь у цьому 
конкурсі. Нехай швидше 
закінчується війна, щоб 
всі родини були разом, 
адже Великдень – ро-
динне свято.

Михайло ГОЛУБКА, 
прес-секретар 

коледжу 

ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ЧЕТВЕРТОГО ТУРУ: 

1. 7.05.1992 р. 2. Начальний пластун. Це винахідник 

Л.Романків. 3. Йшлося про 2 види тритонів, що живуть в озе-

рі Несамовитому. 4. Хура. 5. «Чарівник країни ОЗ». 6. Ван Гог. 

7. Чемпіони. Книга присвячена партіям В. Іванчука. А відо-

мий роман К. Воннегута має назву «Сніданок для чемпіо-

нів». 8. Джастін Бібер. Народився він у Канаді, де теж як у 

США багато містечок мають відомі назви, а у Львівській об-

ласті є населений пункт Бібрка. Перше речення запитання 

підказує про текст відомої композиції виконавця. 9. Збудува-

ти міст. Папа, як відомо, має титул понтифік–мостобудівник. 

10. 2х2 чи 2+2 – фрази характеризують легкість дії. 11. Квар-

ти. Козак Карась випив 2, а третю лишив про запас. Компо-

зиція гурту Deep Purple «Smoke on the water» розпочинаєть-

ся з трьох кварт. 12. Прикметник та іменник. 

ОТЖЕ, У ФІНАЛ ПРОХОДЯТЬ КОМАНДИ: 
«Меркурій» Херсон, 
«Слобожанці» Харків, 
«Еврика» Хмельницький та 
«Люпус» Чернігів. 

Володимир МАКАРОВ, головний суддя змагань 

Підсумки вістянського чемпіонату ерудитів 
сезону 2016-2017 після чотирьох турів

1 «Меркурій» Херсон 8 10 8 8 34

2 Слобожанці» Харків 6 8 9 10 33

3 «Еврика» Хмельницький 7 9 7 8 31

4 «Люпус» Чернігів 7 8 7 7 29

5 «Креатив» Чернівці 6 8 7 6 27

6 «ТЕК-РУС» Тернопіль 6 7 7 6 26

7 «Фенікс» Львів 6 8 7 4 25

8 «Discovery» Кропивницький 6 6 4 5 21

9 «Виключення з правил» Черкаси 6 8 4 – 18

Напередодні 25-ї річниці 
«Вістей…» автор присвятив 
три запитання турніру мате-
ріалам, взятим з газети, чим 
кілька команд уміло скорис-
талися, а решта, на жаль, 
ні. Шкода тих, які заплута-
лись у датах і не «просікли», 
що саме 7.05.1992 року наші 
журналісти заснували це по-
пулярне видання.  Надто 
складних запитань автор не 
планував, крім одного-двох, 
тому командам варто бути 
уважними і своєчасно зібра-
тися. Отож, як грали коман-
ди у останньому турі?

ЧЕТВЕРТИЙ – ВИРIШАЛЬНИЙ!ЧЕТВЕРТИЙ – ВИРIШАЛЬНИЙ!
Особисто для мене під першим номером є команда з Кропив-

ницького. Гравці зуміли дати всього п’ять правильних відповідей, 
проте серед них – правильна відповідь на досить непросте запи-
тання про Володимира Мономаха. Та і взагалі, упродовж сезону 
помітний значний прогрес у грі команди, що безсумнівно радує.

Харків’яни з фурором виграли останній тур. Десять правиль-
них відповідей і загальне друге місце продемонстрували всім, що 
це, можливо, тільки плавний розгін перед фінішною прямою.

Вісім правильних відповідей херсонців і хмельничан безпе-
речно виводять їх до фіналу, але, зважуючи на запал «Слобо-
жанців», не забезпечують спокійне життя у фіналі. 

Ну, і стабільний фіналіст останніх років «Люпус» зі звичного 
четвертого місця дійшов до фінальної гри. 

На жаль, одного-двох балів не вистачило тернополянам і 
чернівчанам. Останній тур не допоміг львівській та черкаській 
командам прорватися вперед. 

Фінальна гра відбудеться 12 травня 2017 року 
у Хмельницькому торговельно-економічному 

інституті. Успіхів у фіналі!

У СТIНАХ КОЛЕДЖУ У СТIНАХ КОЛЕДЖУ 

«КВIТНЕ» «КВIТНЕ» 

ПИСАНКОВЕ ДЕРЕВЦЕПИСАНКОВЕ ДЕРЕВЦЕ

Одним із найсвітліших і зворушливих весняних свят у православному світі 
є Великдень. Він збагачує серця людей вірою, надією та любов’ю, є симво-
лом вічного життя і перемоги над смертю, а також – очищенням від гріхів.

ВОЇНАМ АТО ВIД СТУДЕНТIВ
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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

ТОЛОКА

МАЙСТЕР-КЛАС  КАФЕДРА  

У 200-річній історії Львівського 
торговельно-економічно го уні-
верситету кафедра комерцій-
ної діяльності та підприємни-
цтва займає особливе місце. 

Заснована у 1947 році, кафедра активно 
формувала знання і професійні якості не 
менше ста тисяч фахівців для національ-
ного господарства та споживчої коопера-
ції України. На її базі становилася потуж-
на наукова школа з організації торгівлі та 
комерційного бізнесу, до якої належать 
такі відомі вчені, як професори С.Г. Сіден-
ко, Ш.В. Опельбаум, С.М. Білевич, І.Д. Бар-
чук, В.П. Вахрін, Л.Ф. Столмов, П.Ю. Бала-
бан, Я.М. Антонюк, І.П. Міщук та інші. 
Нині цю школу очолює доктор економіч-
них наук, професор, заслужений праців-
ник освіти України, кавалер ордена «Друж-
би народів» Віктор Апопій (на знімку).

Упродовж 70-ти років існування кафе-
дри оновлювався викладацький склад, змі-
нювались завдання, переглядалися пріо-
ритети, але незмінною залишалась страте-
гія кафедри – органічна єдність науки, на-
вчального процесу та практики.

Наукова діяльність завжди була магі-
стральним напрямом, фундаментом розви-
тку діяльності ВНЗ, ураховуючи й кафедри.

За участю вчених кафедри розробля-
лися масштабні науково-приклад ні теми 
й актуальні теорети ко-методологічні 
проблеми, серед яких: «Концептуальні 
підходи до розвитку кооперативного сек-
тора економіки», «Стратегія розвитку 
споживчої кооперації України», «Засади 
трансформації та модернізації сфери то-
варного обігу», «Програми розвитку спо-
живчої кооперації в роках», «Проблеми 
міжвузівської взаємодії», «Формування 
системи логістики підприємств торгів-
лі». Розпочато сумісну міжкафедральну 
роботу над двома актуальними темами, 
що пов’язані із теоретико-методоло-
гічним забезпеченням розвитку нових 
моделей у торгівлі та інноваційним роз-
витком суб’єктів торговельного підпри-
ємництва.

За результатами наукових дослі-
джень студенти та викладачі захищали 
дисертації, магістерські роботи та вида-
вали фундаментальні монографії. Так, 
лише за останні роки підготовлено й ви-
дано в Україні та за кордоном сотні ста-
тей, доповідей, тез, а також більше 15 мо-
нографій. При кафедрі успішно функці-
онує аспірантура та докторантура. Про-
фесор Ярослав Антонюк проводить робо-
ту з залучення студентської молоді Ін-
ституту післядипломної освіти до 
науково-дослідної діяльності. 

Слід зауважити, що наші підручники, 
такі як «Організація торгівлі» та «Комер-
ційна діяльність» використовують у на-
вчальному процесі всі виші торговельно-
економічного профілю України. А на до-
сягненнях науки, вітчизняної та зарубіж-
ної практики побудована практична під-
готовка майбутніх фахівців. Із більшості 
дисциплін студенти виконують ситуа-
ційні завдання та навчальні кейси.

Динаміка реформ і трансформаційних 
процесів диктує необхідність посилення 
зв’язків із практикою. У межах творчого 

співробітництва кафедра розробила та 
впровадила в практику норми, нормати-
ви забезпеченості населення торговель-
ними площами об’єктами сфери обслуго-
вування для Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі; наукові розробки для 
Міністерства аграрної політики та продо-
вольства; програмні положення для Кабі-
нету Міністрів України; практичні реко-
мендації для підприємств і організацій 
системи споживчої кооперації, а також 
внутрішньої торгівлі.

Сумісно з практиками проводяться 
круглі столи, семінари, тренінги, виїзні 
заняття. Незабаром при кафедрі буде від-
критий «Консалтинговий бізнес-центр».

Наш досвід переконливо підтвер-
джує необхідність поглиблення інтегра-
ції науки, навчання та практики для ак-
тивізації творчої діяльності, фундамен-
талізації освіти і прогресу практики.

Ірина ОЛЕКСИН, 
кандидат економічних наук, 

доцент кафедри комерційної 
діяльності та підприємництва ЛТЕУ

СТВОРЮЄМО СТВОРЮЄМО 

ПАРФУМИ ПАРФУМИ 

СВОЇМИ РУКАМИСВОЇМИ РУКАМИ
Прихід весни завжди вносить зміни у людське життя: 
хочеться веселитися, радіти кожному дню і, звичай-
но ж, бути привабливими. Особливу роль у створен-
ні настрою та ідеального образу відіграють парфу-
ми, які члени гуртка «Концепція успіху» циклової ко-
місії товарознавчих дисциплін, ресторанного обслу-
говування та маркетингу тепер уміють виготовляти 
власноруч і навчають цьому мистецтву інших.

С тудентки третього курсу спеціальності «Під-
приємництво, торгівля і біржова діяльність» 
Діана Ложка, Катерина Ларіонова, Аліна Ва-
силюк підготували презентацію і розповіли 

про види парфумерних товарів, відмінності між ними 
та компоненти, що входять до складу парфумів. Ціка-
винкою стала інформація про те, як обрати «свій аро-
мат» залежно від захоплень та стилю життя.

Наприклад, спортсменкам підійдуть парфуми зі свіжим 
запахом моря, скошеної трави, польових квітів, а роман-
тичним мрійливим особам – ніжні квіткові композиції.

Гуртківці звернули увагу присутніх на те, що вироб-
ники визначають певні напрями ароматів (свіжий, со-
лодкий) за допомогою кольору флакона. Наприклад, 
пляшечки ніжних відтінків зберігають жіночні арома-
ти, холодні тони несуть прохолоду, а флакони зі склом 
теплого відтінку обіцяють насичену солодкість.

Сьогодні на ринку України замість оригінальних 
парфумів часто можна натрапити на фальсифікат. 
Учасники гуртка мали можливість познайомитися з 
прикладами підробок. Тому парфуми власного ви-
робництва – це актуальна на сьогодні тема і для під-
приємців, і для споживачів.

Майбутні товарознавці поділилися з присутніми 
секретом виготовлення натуральних косметичних за-
собів, приготувавши сухі парфуми з використанням 
різноманітних ефірних масел. Витвір «юних парфу-
мерів» отримав назву «Фруктова фантазія». Парфуми 
мають тверду консистенцію, завдяки чому їх безпеч-
но завжди носити з собою. Більше того, парфуми 
були приємного цитрусового аромату, що (як обіцяли 
товарознавці) через кілька годин доповниться свіжи-
ми нотками жасмину та бергамоту.

А ще дівчата розповіли про користь кожної ефір-
ної олії, що увійшла до парфумерної композиції. На-
приклад, запах солодкого апельсину знімає головний 
біль, покращує настрій, допомагає позбутися занепо-
коєння; грейпфрут додає бадьорості, допомагає по-
долати стрес; бергамот має протизапальну дію при 
захворюванні верхніх дихальних шляхів; жасмин зі-
гріває і заспокоює, наповнює оптимізмом і допомагає 
подолати стрес, фізичне й емоційне виснаження.

Усі присутні протестували «Фруктову фантазію» і мали 
можливість упевнитися, що парфуми, зроблені власно-
руч, можуть бути зручними, приємними і корисними.

Інформація членів гуртка «Концепція успіху»

ДБАТИ 
ПРО ДОВКІЛЛЯ 
ЛЕГКО!      

У ході екологічної акції 

«День довкілля» студенти спе-

ціальності «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» 

спеціалізації «Товарознавство 

в митній справі» та викладачі 

Луцького кооперативного коле-

джу  Львівського торгово-еко-

но мічного університету тра-

диційно взяли участь у загаль-

номіській толоці з упорядку-

вання та очищення від сміття 

рідного міста.

Метою акції було не лише 

долучитись до прибирання і 

впорядкування прилеглої те-

риторії, а й виховання у молоді 

екологічної свідомості та дбай-

ливого ставлення до природи.  

Під час толоки прибирали від 

сміття прилеглу територію рус-

ла та прибережної захисної сму-

ги річки Сапалаївка, колії дитя-

чої залізниці в районі вулиць 

Чехова-Задворецької м. Луць ка. 

Ця ділянка виявилася дуже за-

бруднена твердими побутови-

ми відходами: пакети, пляшки, 

пластикові контейнери та бага-

то іншого сміття «прикраша-

ли» ботанічний сад.  Ми закли-

каємо усіх дбати про навко-

лишнє середовище, бо ж чисто 

не там, де прибирають, а там, 

де не смітять. Сподіваємось, 

що лучани з вдячністю оцінять 

виконану роботу та дбатимуть, 

аби наше місто завжди зали-

шалось чистим та охайним.

За сайтом коледжу 

ДОСВIД  IНТЕГРАЦIЇ НАУКИ, 
НАВЧАННЯ ТА ПРАКТИКИ

«Є тільки два способи прожити життя. Перший – нібито чудес не існує. 
Другий – нібито навкруги одні чудеса». 

Альберт ЕЙНШТЕЙН, нiмецький фiзик-теоретик
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ПОДОРОЖІ З «ВІСТЯМИ...»

МІСІЯ – ПЕРЕМАГАТИ 

ТЕХНОЛОГІЯМИ

Звісно, що візитівкою Дубая є 
найвища у світі вежа Бурдж Халі-
фа. Сьогодні кілька країн світу, зо-
крема США, Китай вже видали на-
гора свої ідеї: макети будівель, які 
мають бути вищими за 828 метрів 
дубайського хмарочосу. Коли це 
буде і чи буде взагалі – хто знає. А 
Бурдж Халіфа вражає своєю висо-
тою і технологіями будівництва 
жителів планети від 2010 року. 

Мене ця будівля найбільше вра-
зила не своїми параметрами висо-
ти, навіть не перебуванням на най-
вищому оглядовому майданчику 
світу, на якому відчутно похиту-
вання, а іншим унікальним видо-
вищем: коли в ілюмінаторі літака, 
який злітає з аеродрому Дубай, 
раптом з’являється шпиль цієї 
вежі. Оце – справжня фантастика.

Бурдж Халіфа збудований у ви-
гляді секцій із спеціального бето-
ну, який витримує до 50 градусів 
спеки. Кажуть, що він схожий на 
квітку пустелі. На жаль, спросту-
вати чи підтвердити це тверджен-
ня не можу, бо квітку пустелі ніко-
ли не бачила. А от те, що ця вежа, 
при усій своїй могутності, вигля-
дає дуже легкою, повітряною, уро-
чистою – правда. Загалом Бурдж 
Халіфа разом із Дубай Молом та 
фонтаном складають такий собі 
майданчик унікальних пам’яток 
країни. Дубай Мол – найбільший 
торговельний центр світу. Втім, 
сприймати його виключно, як ве-

личезний магазин – абсолютно не 
правильно. Це місце, де можна гу-
ляти, відчути себе шейхом у тій 
частині Молу, де скуповуються 
місцеві шейхи чи просто багатії 
світу – там підлога встелена нату-
ральними килимами, у люстрах – 
каміння Сваровськи тощо. Можна 
відвідати найбільший, як цілісна 
споруда, акваріум світу. Можна за-
йти у найбільший магазин цуке-
рок. Можна поїсти у фут-корді, де 
зосереджені усі кухні світу. А зага-
лом, у Дубай Молі є все. Абсолют-
но все! Товари будь-яких світових 
марок! Це тільки завітавши сюди 
вперше, здається, що на понад 
мільйоні квадратних метрів Молу 
можна легко заблукати або ж не 
знайти того, що хочеш. Все збудо-
вано зручно і раціонально. А вели-
чезні електронні пошукові систе-
ми просто не дають шансів тут за-
губитися. Мінімальне знання ан-
глійської – і ви підкорювач Дубай 
Молу. Ціни на товари в ОАЕ адек-
ватні. Якщо ж прилетіти сюди у се-
зони величезних скидок, то можна 
відчути себе багатієм, якому усе по 
кишені. Навіть 7-й айфон. Не у се-
зон скидок найкрутіший «сьомий 
айфон плюс» на 128 гігабайт в ма-
газині електроніки в Дубай Молі, 
ми підрахували, можна було купи-
ти за 24 тис. грн. Дорого, та все ж 
дешевше, ніж у нас. У Еміратах 
дуже популярні 7-мі айфони плюс. 
Навіть важко сказати, яка модель 
створює достойну конкуренцію їм. 
Причому, ходять з ними не тільки 

місцеві шейхи, а й рядові буді-
вельники-філіппінці чи так систи-
індуси.

Скидки тут бувають після ново-
го року – у січні-лютому. А ще – се-
ред літа. Це вже маленька хи-
трість еміратців – як заманити ту-
ристів влітку. Щоб і тих, кому 50 
градусів спеки видаються пеклом. 
Щоправда, кондиціонерами тут 

обладнані навіть зупинки громад-
ського транспорту, але кондиціо-
нувати вулиці тут поки що не на-
вчилися. Втім, впевнена, незаба-
ром щось таки придумають…

Поруч із Бурдж Халіфом, Дубай 
Молом знаходиться ще одна уні-
кальна споруда – найвищий у світі 
фонтан. Він – достойний сусід цих 
пам’яток. Висота струменю води 
сягає 150 метрів! Дубайський фон-
тан, як на мене – естетична 
пам’ятка. Щопівгодини, від шос-
тої вечора триває дійство – феє-
ричне поєднання музики, світла і 
води. Починає «танцювати» фон-
тан обов’язково під арабську піс-
ню, а вже наступними ідуть світо-
ві хіти, класика тощо. Музика і 

струмені води виглядають на-
стільки гармонійно і потужно, що 
це видовище заворожує. Майдан-
чик, на якому зосереджені три уні-
кальні споруди – має дуже сильну 
енергетику. Додають позитиву 
відчуттям і люди – вздовж набе-
режної з фонтанами прогулюється 
багатонаціональна публіка, дуже 
розслаблена, спокійна, натхненна, 
вишукана, багата. Довкола – чудо-
ві краєвиди. Хоча й будівельних 
майданчиків удосталь. Один із 
них – впритул до Дубай Молу. Цей 
торговельний центр ще розширю-
ють. Тож за рік найбільший у світі 
Мол стане ще більшим.

Дивитися і слухати гру світла, 
води і музики фонтанів, милува-

ОАЕ – ВРАЖАТИ  МОЖЛИВОСТЯМИ
Дуже часто знакові міста світу ми пізнаємо по їх унікальних пам’ятках. Примі-
ром, Париж по Ейфелевій вежі, Барселону – по храму Святого сімейства, Лон-
дон – по Біг Бену тощо. Об’єднані Арабські Емірати і, зокрема Дубай, пізнава-
ти можна одразу по багатьох пам’ятках. І хоча мова не про історичні храми, 
пам’ятники тощо, бо, врешті, яка історія у міста, що виросло на околиці пус-
телі трохи більше, ніж 40 років тому, але тут є своя філософія популяризації 
країни, того, як привертати туристів. Ця філософія – вражати можливостями.
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тися довкіллям, відчувати потуж-
ність Бурдж Халіфу – неймовірна 
насолода. Кожного разу, коли чую 
перші чарівні звуки музики, а на 
рівень 50-поверхів летить, вибуха-
ючи, струмінь води, коли раптово 
підбіжить симпатичний малюк і 
щось довірливо пояснює своєю мо-
вою – ну як тут не позбутися сенти-
ментів. Вони беруть у полон. 
Чому? Мабуть, від усвідомлення 
того, що місія людства – творити 
добро, розвивати технічний про-
грес, і – бути щасливими. А на 
моїй батьківщині іде війна…

ХОЧЕШ ПРАЦЮВАТИ – 

ПРАЦЮЙ, ХОЧЕШ 

ВІДПОЧИВАТИ – 

ВІДПОЧИВАЙ

Об’єднані Арабські Емірати – 
країна, де раді усім: і тим, хто хоче 
працювати, вміє працювати, хто 
володіє унікальними знаннями, 
навичками, технологіями тощо. І 
тим, хто любить подорожувати. 
Для усіх тут створені майже іде-
альні умови.

Найбільше заробітчан із 
південно-східної Азії – Індії, Па-
кистану, Філіппін, Малайзії, Сау-
дівської Аравії. Вихідці із цих кра-
їн складають тут некваліфіковану 
робочу силу. Вони працюють на бу-
дівництві, прибиральниками, жін-
ки – у ресторанах, а також догляда-
ють дітей. Роботу цю дуже ціну-
ють. Адже у власних країнах вели-
кий рівень безробіття. А на фінан-
сові заробітки ОАЕ щедрий. На ви-
щих щаблях працюють вихідці із 
розвинутих країн Європи, США, 
Канади та інших. Ці спеціалісти 
складають топ-менеджмент вели-
ких компаній. Також в ОАЕ від-
криті офіси фактично усіх транс-
національних компаній. Тут вигід-
но вести бізнес. Приміром, здавати 
у ренту житло. Нам показували 
цілі будинки, де власниками – іно-
земці. Вони здають житло усім, 
хто його потребує. Нам пощастило 
познайомитися із землячкою, яка 
із лютого працює у представництві 
французької фармацевтичної ком-
панії. За плечима у Марії Скічко – 

Київський національний універси-
тет, а також навчання у Велико-
британії. Зараз вона проходить пів-
річний випробувальний термін у 
компанії. Спочатку жила у готелі, 
зараз фірма винаймає однокімнат-
ну квартиру-студію у власника із 
Саудівської Аравії. Вартість такої 
оренди – 80 тис. доларів за рік. Ма-
рія розповідає, що працювати тут 
цікаво, хоча є своя специфіка. 
Адже команда багатонаціональна, 
у кожного – свої традиції навіть ді-
лового етикету. Втім, зарплатню 
26-річна Марія отримує непогану.

– Але гроші тут витрачаються 
душе швидко, – усміхається вона.

І це правда. Не знаю, яка ще кра-
їна світу настільки спонукає тебе 
до споживання. Цей процес тут пе-
ретворений на естетичний. Адже 
усі торговельні центри – неймовір-
но красиві та сучасні, у кожного – 
своя фішка. Скажімо, у Еміратс 
Молі можна… покататися на ли-
жах, санях, погодувати пінгвінів. 
Це якщо хтось встиг скучити за зи-
мою. Прямо у приміщенні цього 
Молу височить майже карпатська 
гірка зі штучним снігом, прогулю-
ються любителі зимових видів 
спорту, температура – 4 градуси 
морозу. 

Якщо вже зайшов до будь-якого 
торговельного центру, навіть не 
маючи за мету щось придбати –- 
все одно заглядатимеш до бутиків. 
Адже такого асортименту якісного 
товару ніде у світі не знайдеш. Так 
гроші й витрачаються…

УКРАЇНА – НЕ РОСІЯ

Наших співвітчизників-
туристів в Еміратах доволі багато. 
І це – приємно. Пізнати їх можна за 
мовою, футболками із нашою сим-
волікою, браслетами з написами 
«Я люблю Україну». Помітила, що 
останніми роками стало навіть 
модним підкреслити, що ти – з 
України. Треба віддати належне й 
мешканцям ОАЕ. Вони дуже чітко 
розуміють, що є така держава 
Україна і що вона – не Росія. Не 
знаю, можливо, це прояв гостин-
ності, але коли у мене запитували 

звідки я і чули «Україна, Київ» – із 
знанням справи говорили: «not 
Russia». Цікавим, як на мене, є і та-
кий факт – росіян в Еміратах, звіс-
но, багато, та вражає кількість ка-
захів. Якось не відстежувала, на 
якому щаблі економічного розви-
тку нині ця теж пострадянська кра-
їна. Але, судячи з кількості турис-
тів із Казахстану, а також того, що 
саме казахи створювали черги(!) до 
бутиків найдорожчих світових 
брендів, купували найдорожчі екс-
курсії, скуповували техніку тощо, 
є підстави думати, що із економі-
кою у цій країні все гаразд.

Ще у цій країні просто на вули-
ці або ж у Молі можна зустріти ві-
домих людей світу. Оскільки в Емі-
ратах  відсутня злочинність, відо-
мі і заможні не бояться виходити 
на люди. У Дубай Молі зустріли 
світового кутюр’є Карла Логер-
фельда. Звісно, неподалік були 
темношкірі, під два метри із не-
ймовірними м’язами, охоронці. 
Але вони нікого не зупиняли. Хо-
чеш – підходь, спілкуйся. Прямо у 
метро, немов зійшли із рекламних 
плакатів, їздять світові моделі і на-
віть представники шоу-бізнесу. За-
галом демократичність довкілля 
підкуповує, дозволяє повністю роз-
слабитися. Тут не образять, не об-
крадуть, не принизять. А що часом 
доводиться ловити захоплені, але 
далекі від вульгарності (бо з цим у 
Еміратах теж суворо) погляди 
чоловіків-мусульман, то хіба наші 
жінки на них не заслуговують?

ДИВУЙМОСЯ РАЗОМ

До унікальних споруд, якими 
пишаються Об’єднані Арабські 
Емірати належить ще й найви-
щий і найдорожчий готель «Па-
рус», Пальмові острови – намиті 

острови у вигляді гігантської 
пальми, які видно із космосу. Тут 
триває будівництво островів, які 
повністю повторюють вигляд на-
шої планети. Технології намиву 
цих островів дуже складні. Адже 
обов’язкова умова усіх будів-
ництв у морі чи океані – не пошко-
дити коралові рифи, які огинають 
Аравійський півострів. Техноло-
гії такі є, вони дуже дорогі, але 
тільки не для цієї країни – їх сут-
ність у тому, що кораловий риф 
пересаджують далі у морські гли-
бини на спеціальних стовпах. І 
вони приживаються – це переві-
рено досвідом побудови Пальмо-
вих островів.

До речі, можливо із космосу 
Пальмові острови й вражають. А 
от із суходолу – ні. Пересування по 
ним чи то на монорельсі чи то ав-
тобусом – увесь транспорт іде, так 
би мовити, по стовбуру пальми, не 
дає можливості побачити загаль-
ний вигляд цих островів. Просто 
можна уявляти, що відгалуження 
від дороги, яка йде по стовбуру – 
це один з листків уявної пальми. І 
таких листків-відгалужень – бага-
то. На них рівнесенькими рядоч-
ками розташовані кількаповерхо-
ві вілли із власними пляжами. Ці 
будинки дуже дорогі і, як правило, 
вони належать відомим і багатим 
людям світу – політикам, акторам, 
спортсменам.

А от на верхівці пальмових ост-
ровів, де розташований ще один ві-
домий готель – Атлантіс, приємно 
пройтися новозбудованою набе-
режною або ж злетіти із 15-метрової 
гірки «Камікадзе» у аквапарку – 
вона теж одна із найвищих у світі.

Дивуватися в Еміратах можна 
на кожному кроці – і буйній зелені 
на піщаних грунтах, і співам мул-
ли, які лунають із динаміків 
скрізь, навіть у торговельних цен-
трах, і жінкам, які гордо ідуть 
ледь позаду чоловіка, дарма, що 
обличчя повністю сховане під ча-
дрою. Є таке правило – чим більш 
консервативний чоловік, тим біль-
ше сховане обличчя у жінки. Є й 
такі, у кого навіть очі під вуаллю. 
Дивуєшся атмосфері розслабле-
ності і непоспіху. Та чи не найбіль-
ше – тим досягненням, яких сяг-
нув сучасний розвиток людства. 
Тут це можна відчути сповна.

До речі, у величезному секреті 
тримається те, що ж готує ця краї-
на до Всесвітньої виставки, яка 
відбудеться в ОАЕ у 2020 році. 
Хтось сумнівається, що це буде 
щось із розряду очевидного-
неймовірного? Я особисто – ніскі-
лечки. Лишається просити долю, 
щоб дала можливість відвідати 
цю країну ще раз…

Оксана ГУЦУЛ

Київ – Дубай – Київ

«Поїдь за кордон, і ти дізнаєшся багато нового про свою країну».

Англiйський вислiв 

 



14 №17 (1298), четвер, 27.04.2017 р.

У ЦЕНТРІ  УВАГИ

ЄВГЕН 

МАГДА
кандидат полiтичних 

наук,  доцент НТУУ КПІ 

iм. Ігоря Сiкорського, 

виконавчий 

директор Центру 

суспiльних вiдносин

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

  ПОТРІБНІ ПРОДАВЦІ!

У торгівлі в 2016 р. працювало 2,7 млн. осіб, 
що становить 16,8% від загальної кількості 
працюючого населення. У цій сфері задіяні 
в основному жінки – 1,8 млн., що становить 
67%. Такі дані наводить Держстат.

На 12,5% порівняно з 2015 р. зріс попит 
роботодавців на співробітників цієї сфери. 

Водночас конкуренція серед торговців зни-
зилася на 54%. На одне робоче місце було 
11,4 претендентів. Загальна кількість еко-
номічно активного населення знизилася на 
0,8% і становила 18 млн. Із них 90% виявили-
ся зайнятими – 16,3 млн., 1,7 млн. – безробіт-
ними. Порівняно з 2015 р. кількість зайнятих 
знизилася на 1%. Загалом рівень економіч-
ної активності населення знизився за рік на 
0,2% і становив 62,2%.

  MASTERCARD 

ПОКАЗАЛА  НОВУ КАРТКУ 

Mastercard представила картку зі скануван-
ням відбитків пальців. Про це повідомляє 
прес-служба компанії.

«Відбитки пальців гарантують додатко-
вий рівень безпеки і надійності. Їх не можна 

викрасти або відтворити», – відзначив пре-
зидент із питань глобальних ризиків і без-
пеки Masterсard Аджай Бхалла.

При оформленні картки в банку відбиток 
пальця власника переноситься на зашиф-
рований цифровий шаблон. Розплачувати-
ся такою карткою можна у звичайних термі-
налах. При розрахунках власникові необ-
хідно поставити палець на розташований 
на ній сенсор. Оплата підтверджується, 
якщо відбитки збігаються.

  БІЛЬШІСТЬ КОМПАНІЙ 

ПЕРЕОЦІНЮЮТЬ ЯКІСТЬ 

ВЛАСНОГО СЕРВІСУ

80% компаній вважають свій сервіс хоро-
шим і тільки 8% клієнтів з ними згодні.

Про це на конференції CRM-Forum розпо-
вів директор департаменту presale групи 
компаній Terrasoft Євген Лемеш. Щоб актві-
зувати продажі й збільшити зручність серві-
су, фахівець рекомендує працювати в першу 
чергу над контентом. 67% маркетологів згод-
ні з ефективністю контент-маркетингу. За 
словами Лемеша, якісна інформація не може 
обійтися без аналітики ринку й думки екс-
перта компанії. Також її необхідно доповню-
вати інструментами з вирішення проблем.

За матеріалами Uamarket.info

ПОДІБНЕ УЖЕ БУЛО, 

БУЛО…

Кар’єра Мартиненка починалася 
ще за часів Радянського Союзу, він 
був одним із комсомольських функ-
ціонерів, які зуміли підлаштуватися 
під реалії незалежної України. Під 
час президентства Кучми Миколу 
Володимировича небезпідставно 
пов’язували з впливом на НАЕК 
«Енергоатом». А на президентських 
виборах 2004 року він підтримав Ві-
ктора Ющенка. Восени 2005 року Мар-
тиненко приписали до числа «любих 
друзів» Віктора Андрійовича. Його 
перебування в опозиції за президент-
ства Віктора Януковича складно на-
звати надто дискомфортним. Цікаво, 
що впливовий бізнесмен та політик 
є одним із фундаторів Центру Разум-
кова – провідного вітчизняного think 
tank. Не менш цікавий факт: у 2015 
році Мартиненко добровільно склав 
із себе депутатські повноваження 
після того, як проти нього були вису-
нуті звинувачення у корупції.

Представники НАБУ неодноразо-
во заявляли про інтерес до діяльності 
впливового політика, і 20 квітня за-
тримали його у партійному офісі. По-
ведінка Миколи Мартиненка у залі 
суду разюче відрізнялася від дій Ро-
мана Насірова, як і кількість бажаю-
чих підтримати його під час перебу-
вання на лаві підсудних. У тому фак-
ті, що Мартиненка відпустили на по-
руки групи депутатів «Народного 

фронту» та кількох міністрів, які уві-
йшли до уряду Гройсмана за квотою 
цієї політичної сили, немає нічого 
дивного: ще за президентства Вікто-
ра Януковича було ухвалено новий 
Кримінально-процесуальний кодекс, 
який передбачає суттєве послаблен-
ня запобіжних заходів для осіб, яким 
не інкримінуються важкі злочини 
проти особи. Ці новації ще тоді зна-
йшли схвальні відгуки від європей-
ських інституцій, проте зараз полі-
тична кон’юнктура не завжди дозво-
ляє згадувати про подібні нюанси.

БОРОТЬБА БЕЗ ВИДИМОГО 

РЕЗУЛЬТАТУ

Попит на боротьбу з корупцією в 
Україні колосальний, оскільки вона 
стала реальним гальмом розвитку 
країни. Два роки тому було створено 
НАБУ, проте ефективність його діяль-
ності й сьогодні воліє бути кращою. 
Мартиненко, Насіров, голова Центрви-
борчкому Михайло Охендовський, 
суддя Дніпровського райсуду Микола 

Чаус – от і всі публічні фігуранти анти-
корупційних розслідувань. Доволі 
скандально розвивається ситуація на-
вколо НАЗК, яке покликане перевіря-
ти електронні декларації високопоса-
довців: дві хвилі подачі е-декларацій 

були пов’язані з помітними технічни-
ми проблемами. Та й боротьба за при-
значення аудитора НАБУ за парла-
ментською квотою, що завершилася 
безрезультатно, засвідчила про сер-
йозні проблеми у цьому питанні. 

Натомість серед публічних полі-
тиків з депутатськими мандатами і 
без них є дві достатньо великі групи. 
Одні зацікавлені у збереженні старих 

схем, які дозволяють утримувати 
контроль над фінансовими потоками 
у масштабах держави чи окремої га-
лузі, інші намагаються завадити цьо-
му. Антикорупціонерів активно під-
тримують західні партнери та союз-

ники України, які прагнуть наблизи-
ти  обсяги вітчизняної корупції до сві-
тових стандартів, адже корупційні 
прояви фіксуються у всьому світі, 
проте вона мало де буяє як в Україні. 
Ще один тренд останнього часу – 
прагнення перенести грузинський ан-
тикорупційний досвід на український 
ґрунт, який дозволив хіба що Міхеїлу 
Саакашвілі перетворитися на політи-
ка загальноукраїнського значення.

СУДОВІ ВИРОКИ: 

СКІЛЬКИ ЧЕКАТИ?

Вітчизняна політична еліта де-
монструє послідовну неспроможність 
відмовитися від подвійних стандар-
тів у питанні боротьби проти коруп-
ції. На словах практично всі провідні 
політики підтримують необхідні пе-
ретворення та зрушення, але у кон-
кретиці справа часто буксує. Разом з 
тим варто наголосити, що ефектив-
ний імпорт антикорупційного зако-
нодавства та практики навряд чи 
можливий, бо у кожній країні є певні 
особливості. Об’єднуючим є той факт, 
що боротьба з корупцією була або є 
актуальною практично для всіх пост-
соціалістичних держав, інша справа, 
що Україна на тлі сусідів по регіону 
Центральної та Східної Європи суттє-

во запізнюється, а наші політики ви-
являють неготовність відмовитися 
від ласих шматків для задоволення 
власних інтересів навіть в умовах 
важкої економічної кризи.

Давайте перестанемо дурити себе: 
ефекту чарівної палички у боротьбі з 
корупційними проявами чекати не 
варто. Навпаки – на Україну чекає бо-
лісна боротьба з тими, хто звик за-
кладати власний інтерес до держав-
них контрактів та їх політичними 
«дахами». Антикорупціонерам мож-
на не переживати стосовно майбут-
нього, оскільки на них вистачить і 
проблем, і фігурантів резонансних 
розслідувань. Проте чистота проце-
дури та невибірковість боротьби є 
важливими компонентами не лише 
для досягнення успіхів на цьому важ-
ливому напрямі, але і підтриманні 
високого рівня суспільної довіри.

Є ще один вагомий фактор: ма-
буть, не меншою проблемою, ніж ви-
сокий рівень корумпованості чинов-
ників, є їхній непрофесіоналізм. У 
нашій країні занадто часто віддають 
стратегічні висоти «своїм» хлопцям 
та дівчатам як винагороду за полі-
тичну лояльність та відданість, які 
далеко не завжди замінюють профе-
сійні якості. На жаль, за роки існу-
вання незалежної України в нашій 
державі так і не створено прошарок 
професійних бюрократів, спромож-
них захищати інтереси держави не-
залежно від того, яка політична сила 
перебуває біля державного стерна. 

Дозволю собі припустити, що 
Україні потрібні не лише гучні за-
тримання фігурантів корупційних 
справ, але і конкретні судові вироки, 
причому стосовно корупціонерів 
різних рівнів. Лише тоді виглядає 
можливим зрушення у свідомості 
тих, хто населяє нині політичний 
Олімп та його філії у обласних та ра-
йонних центрах.

ЕФЕКТНI  ЗАТРИМАННЯ 

З НЕЕФЕКТИВНИМИ  НАСЛIДКАМИ
Затримання детективами НАБУ Миколи Мартиненка та суд, під час якого для відомого політика визначався за-
побіжний захід, вчергове привернули увагу до проблеми боротьби з корупцією та методів, які для цього вико-
ристовуються в Україні.

НОВИНИ
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ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР 

ОКСАНА МИХАЙЛЕНКО-ГУЦУЛ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР 

ІННА КУНИЦЬКА
R

ДОЗВІЛЛЯ

Підготувала  Інна КУНИЦЬКА                                   

   СКАЗАНО!

Іноді натрапляєш на якесь колоритне 
українське слово і ловиш себе на дум-
ці, яка ж красива наша мова, яка ж 
вона багата і мелодійна! Пропонуємо 
вашій увазі декілька таких особливих 
українських слів, якими можна заміни-
ти суржик у щоденному житті. Дивуйте 
оточуючих своєю колоритною мовою!

ГАЙДА – заклик, спонукання іти куди-
небудь: також уживається для озна-
чення швидкого руху.

ХАЛЕПА – несподівана, прикра подія; 
біда, нещастя, неприємність. 

ЗАБАГАНКА – несподіване, нічим не 
обгрунтоване бажання, примха.

ПЛОМЕНІТИ – яскраво горіти; палати, 
палахкотіти; у переносному значен-
ні – вкриватися рум’янцем, червоні-
ти, ніяковіти. 

НАГОДИТИСЯ – прийти, прибути куди-
небудь, з’явитися десь непередбаче-
но, випадково. 

КАТМА – про відсутність кого-, чого-
небудь; синонім до слова «немає». 

НИШПОРИТИ – шукати, заглядаючи 
скрізь. 

ХУТКО – дуже швидко; прудко, шпарко. 

РЕМСТВУВАТИ – виявляти невдоволен-
ня ким-, чим-небудь, нарікати на ко-
гось, щось.

ТЕЛЕПЕНЬ – нерозумна, вайлувата лю-
дина; дурень, недотепа, тюхтій. 

КРЕМЕЗНИЙ – міцної будови тіла (про 
людину); дебелий, широкоплечий; 
міцний, здоровий (про людину або її 
організм); високий, грубий, коренис-
тий (про дерево); могутній. 

СЛУШНИЙ – який відповідає, підхо-
дить, найбільш прийнятний, зруч-
ний, вигідний кому-небудь за пев-
них обставин; сприятливий. 

НЕАБИЯКИЙ – який відрізняється від ін-
ших, чимось виділяється; синонім 
до слова «незвичайний». 

Поповнюйте свій словниковий запас 
дивовижними українськими словами, 
вживайте їх на відпочинку і на роботі, і 
ви вразите людей своєю начитаністю.

У КОЖНОГО
СВОЇ  НЕДОЛІКИСВОЇ  НЕДОЛІКИ......

– Я не бачив вас раніше на на-
ших службах.
– Я сидів на дієті. 
– Боже…

♦ ♦ ♦

– Принеси мені рахунок на ви-
падок облави.
– Облава на похороні? 
– Не всі люди поважають 
смерть.

♦ ♦ ♦

– Саксофоністка втекла із роз-
нощиком біблій, а контраба-
систка вагітна.
– Бінсток, я тебе звільню.
– Мене? Я менеджер, а не ніч-
ний сторож.

♦ ♦ ♦

– Що робити, що робити?
– Ноги голити, телепню...

♦ ♦ ♦

– Як вони примудряються ходи-
ти на цих штуках і не пада-
ти?
– У них центр ваги в іншому 
місці. Пішли.

♦ ♦ ♦

– Ти бачив? Яка хода.
– Начебто желе на пружинах.
– Немов у неї усередині мотор-
чик...
– Кажу ж тобі, це зовсім інша 
стать.

♦ ♦ ♦

– Ти все-таки це зробив, ти це 
зробив...
– Що я зробив? 
– Відірвав одну з моїх грудей!

♦ ♦ ♦

– Отже, ви граєте дуже швид-
ку музику. Джаз?

– Так, найгарячіший. 
– Дехто любить погарячіше, 
але я віддаю перевагу класиці.

♦ ♦ ♦

– Ви казали, що вчилися у кон-
серваторії.
– Так, цілий рік. 
– Ви казали, що три роки.
– Нам скостили за зразкову по-
ведінку.

♦ ♦ ♦

– У червні мені буде вже двад-
цять п’ять. 
– Правда?
– Чверть століття. Настав 
час задуматися.
– Про що? 
– Про майбутнє. Наприклад, 
про чоловіка. Тому я й поїхала 
у Флориду.
– А що у Флориді? 
– Мільйонери. Зграї мільйоне-
рів. Вони, як птахи, взимку 
тягнуться на південь.

♦ ♦ ♦

– Мій носитиме окуляри. 
– Окуляри?
– Чоловіки в окулярах більш 
ніжні, милі й беззахисні.

♦ ♦ ♦

– От і приїхали. Куди не 
плюнь, скрізь мільйонери.
– Їм не менше сімдесяти 
п’яти.
– Це три чверті століття. Ді-
вчині час задуматися.

♦ ♦ ♦

– Я був одружений сім чи вісім 
разів. 
– Ви не певні?
– Рахунок веде моя мама.

♦ ♦ ♦

– Він мене вщипнув. 
– Бачиш, як жінкам важко?
– Але ж я навіть не симпа-
тична!
– Головне, на тобі спідниця. 
Вона для них як червона ган-
чірка для бика.
– Мені набридло бути ганчір-
кою. Я знову хочу стати би-
ком.

♦ ♦ ♦

– Знаєте що, містер Філдінг? 
– Що?
– Ви – динаміт.
– А ви – маленька гаряча пе-
тарда.

♦ ♦ ♦

– А де лівий борт і правий?
– Це залежить від того, куди 
ви пливете.

♦ ♦ ♦

– Водне поло страшенно небез-
печне.
– Так-так. Піді мною втопили-
ся два поні.

♦ ♦ ♦

– Навіщо чоловікові одружува-
тися з чоловіком?
– Для стабільності.

♦ ♦ ♦

– Джеррі, є інша проблема. 
– Яка?
– Наприклад, медовий місяць. 
– Ми це вже обговорювали. Він 
хоче поїхати на Рив’єру, а я схи-
ляюся до Ніагарського водоспаду.

♦ ♦ ♦

– Поговорімо про прекрасне. 
Бачили б ви його яхту…

♦ ♦ ♦

– А копи знайдуть двох мерт-
вих дамочок і відвезуть у жіно-
чий морг, а коли нас роздяг-
нуть, я вмру від сорому.

♦ ♦ ♦

– Озгуде, буду з тобою відверта. 
Ми не можемо одружитися.
– Чому?
– Ну... По-перше, я не натураль-
на блондинка...
– Неважливо.
– Я курю. Як паровоз.
– Байдуже.
– У мене ганебне минуле. Я три 
роки жила із саксофоністом.
– Я тебе вибачаю.
– У мене не може бути дітей.
– Усиновимо. 
– Ти не розумієш, Озгуде. Я чоловік.
– У кожного свої недоліки.

30 квітня – Міжнародний день джазу. І як тут не згадати улю-

блену багатьма музичну комедію «У джазі тільки дівчата» із 

неймовірною Мерилін Монро, Тоні Кертісом і Джеком Лем-

моном у головних ролях? Мало який фільм може похвали-

тися таким щедрим набором фраз, що стали крилатими від-

разу після виходу картини на екрани у березні 1959 р. і не 

втратили свою актуальність дотепер. Пропонуємо вашій 

увазі цитати з фільму «У джазі тільки дівчата», щоб згадати: 

  що чоловіки в окулярах часто здаються беззахисними;
 що деякі люблять погарячіше, але дехто віддає перевагу 

      класиці;
 що ніхто не досконалий. У кожного свої недоліки.

     Отже…

«Якщо ти не знаєш, що це, значить – це джаз».

Алессандро БАРІККО, iталiйський письменник, журналiст

До речі, 24 червня у Київському Національному Академічному теа-

трі оперети відбудеться спектакль «В джазі тільки дівчата, або 

Sugar». На сайті Національної оперети обіцяють, що це буде «неза-

бутня оригінальна постановка, сповнена креативних режисерських 

рішень, соковитого гумору та сценографічних новацій». Тож, лю-

бителі мюзиклів і зокрема цієї комедійно-романтичної історії, зано-

туйте у своїх органайзерах цю дату і гайда до Києва за настроєм!

ВСІМ  КОПАМ  КОП!
 Джастін Берч, начальник поліції в 
амерканському штаті Оклахома, пору-
шив правила дорожнього руху, дозво-
ливши собі їзду на швидкості до 120 
км/ч. Поліцейський вирішив сам себе 
покарати після того, як помітив, що 
його порушення зафіксували камери 
відеоспостереження. Тому чоловік не 
став чекати, поки його оштрафують 
колеги, і прискорив процедуру «пока-
рання». За перевищення швидкості 
коп-порушник заплатив $300. 

В ЄГИПТІ ЗНАЙШЛИ МУМІЇ 

ВІКОМ 3,5 ТИС. РОКІВ 

У давньоєгипетському некрополі Дра-

Абул-Ага поруч із єгипетським Луксором 

знайшли шість мумій, яким уже більше 

трьох тисяч років. Про цю унікальну зна-

хідку повідомляє видання BBC. Відзнача-

ється, що мумії лежали в яскраво розпи-

саних саркофагах в оточенні тисяч похо-

ронних статуеток-ушебті – людей зі схре-

щеними на грудях руками, які мають вико-

нувати у загробному царстві роботу за-

мість хазяїна. Також знайдено похоронні 

маски і безліч глиняних глечиків. При-

близний вік знахідки оцінюється у 3500 

років. Мумії відносяться до епохи Нового 

царства, яка як форма давньоєгипетської 

державності датується археологами 1550–

1069 роками до н.е. Міністр у справах ста-

родавностей Єгипту Халед Енан відзна-

чив, що дане відкриття вкрай важливе, 

оскільки гробниці чудово збереглися.  

Нині вчені намагаються встановити, ким 

були знайдені у вигляді мумій люди за 

життя, а також причини їхньої смерті.

ГОВОРIМО ГОВОРIМО 

КРАСИВО!КРАСИВО!
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ПІСЛЯМОВА

  РОКОВИНИ

КРОСВОРД  «КОЛЕСО  ІСТОРІЇ»

ВІДПОВІДІ НА  КРОСВОРД «КОЛЕСО ІСТОРІЇ»

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 3. Корона. 4. Булава. 8. Геродот. 10. Слобода. 11. Едикт. 12. Антей. 14. Влада. 16. 
Гімн. 17. Емір. 22. Васал. 23. Арена. 26. Жупан. 27. Ротонда. 28. Доломан. 29. Отаман. 30. Анклав. 
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Когорта. 2. Свобода. 5. Регент. 6. Акин. 7. Адреса. 9. Терем. 10. Стела. 13. Німфа. 
15. Домен. 18. Фараон. 19. Раджа. 20. Гранд. 21. Кріпак. 22. Волость. 24. Ареопаг. 25. Епос.

ГОРОСКОП НА  1.05–7.05

ОВЕН  (21.03–20.04) 
Попри обставини, перебувати-
мете в чудовому настрої, з радіс-

тю прийматимете запрошення у гості. У 
багатьох з’являться нові дружні контакти.

ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05)
Звільнившись від фінансових 
обмежень, вдасться здійснити 

власні бажання. За вашого посередни-
цтва вирішаться складні питання. Вам 
довірять секрети та важливі місії.д р

БЛИЗНЯТА (21.05–21.06)
Цікавий період, адже зможете 
відкрити в собі приховані та-

ланти та здібності. Також пишатиметеся 
своїми дітьми, зможете відпочити у 
дружньому колі.дру

РАК  (22.06–22.07) 
Захочеться почуватися вільни-
ми, зустрічатися з друзями. Од-

нак бурхливе життя загрожує виникнен-
ню проблем. Гучні публічні процеси мо-
жуть як зіграти з вами злий жарт, так і ви-
нести на гребінь хвилі. 

ЛЕВ (23.07–23.08) 
Скажіть рішуче «ні» ліні. Не 
варто розслаблятися, навіть 

відчувши тверду землю під ногами і за-
ймаючись тим, що у вас добре виходить.

ДІВА (24.08–23.09)
Навіть на відпочинку не можна 
забувати про справи. Доведеть-

ся більше, ніж зазвичай, йти на поступки, 
особливо у вівторок і суботу, коли в осо-
бистому житті можливі деякі ускладнення.у

 
ТЕРЕЗИ  (24.09–23.10) 
Перейматиметеся реакцією 
оточення на власну персону, а 

не можливістю досягти успіху. Ситуація 
сприятлива для людей публічних, напри-
клад, артистів, спортсменів, політиків. д р

СКОРПІОН (24.10–22.11) 
Очікуйте на позитивні зміни: 
зміцнення професійних пози-

цій, матеріального благополуччя. Опти-
мізм, товариськість, ентузіазм і чарів-
ність допоможуть у справах. Можливі 
нові варіанти співробітництва. 
 

р

СТРІЛЕЦЬ (23.11–22.12) 
Випромінюватимете творчу 
енергію, робитимете кілька 

справ одночасно; коли дехто спустить 
руки, вам стане сил для підтримки й до-
сягнення успіху. 

КОЗЕРІГ (23.12–20.01) 
Доведеться поринути в рутину 
різноманітних справ. Не бійте-

ся гострих ситуацій. Якщо впевнені у 
власній правоті – йдіть уперед і не втра-
чайте бойового настрою. У вас вистачить 
сил, аби досягти успіху.д

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02) 
Можуть посипатися привабли-
ві пропозиції, та їх потрібно 

узгоджувати із сімейними інтересами. 
Можливі проблеми з оформленням різ-
номанітних документів.

РИБИ  (20.02–20.03)
Імовірні подорожі, зустрічі з од-
нодумцями, цікаві знайомства. 

Простіше знаходитимете спільну мову з 
оточенням. На середу не плануйте подо-
рожей – вони пройдуть не надто вдало.

Тетяна  НІКОЛАЄВА

ОРГАНІЗАЦІЯ ОГОЛОШУЄ ПРО ВНУТРІСИСТЕМНИЙ ПРОДАЖ: 
нежитлового приміщення (критий павільйон) площею 955,8 кв. м.

Телефон для довідок: (050) 403-85-99.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ З АУКЦІОНУ 

104/125 ідеальної частки нежитлової будівлі, розташованої за адре-
сою: смт Верхнячка, вул. Заводська, 4.
Стартова ціна – 145 тис. грн. Реєстраційний внесок – 170 грн.
Гарантійний внесок – 10% від стартової 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.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ З АУКЦІОНУ: 
1. 29/100 частин нежитлової будівлі загальною площею 
171,7 кв. м за адресою: Черкаська обл., Канівський р-н , 
с. Межиріч, вул. Центральна, 5. Стартова ціна продажу – 
85000 грн. Реєстраційний внесок – 170 грн. Гарантійний вне-
сок – 10% від стартової ціни.
2. Нежитлову будівлю загальною площею 281,5 кв. м за 
адресою: Черкаська обл., Канівський р-н, с. Кононча, вул. 
Садова, 129. Стартова ціна продажу – 175000 грн. Реєстра-
ційний внесок – 170 грн. Гарантійний внесок – 10% від стар-
тової ціни.  Аукціон відбудеться 16.05.2017 р. за адресою: 
м. Черкаси, вул. Гоголя, 224. Останній термін реєстрації учас-
ників – 10.05.2017 р. 
Телефон для довідок: 45-10-26 (м. Черкаси).

Правління Волинської облспоживспілки 
та президія обкому профспілки працівни-
ків споживчої кооперації глибоко суму-
ють з приводу непоправної втрати – пе-
редчасної смерті Якова Якимовича Воло-
сюка, інженера з охорони праці, голови 
об’єднаного комітету профспілки праців-
ників Маневицької райспоживспілки, і ви-
словлюють щирі співчуття родині та 
близьким покійного.
Розділяємо ваш біль і скорботу, співпере-
живаємо цю втрату разом із вами.

ПОКИ 

ПАМ’ЯТАЄМО – 

ТИ ЖИВИЙ

2 травня 2017 року минає  рік, 
як пішов із земного життя 
Любомир Степанович 
Дицьо, голова правління 
Стрийської райспоживспіл-
ки, чудова людина, прекрас-
ний друг, якого знали і пова-
жали дуже багато людей.
Народився Л.С. Дицьо 
6 травня 1956 року в місті До-
бромиль Старосамбірського 

району Львівської області.
Вік Любомира Степановича 
Диця зупинився на 60-му 
році, із яких 37 років він при-

святив роботі у споживчій 
кооперації Стрийщини, 
а 15 останніх років життя він 
очолював Стрийську райспо-
живспілку.
Життєвий шлях Любомира 
Диця – це зразок людської 
гідності, добропорядності та 
толерантності. У пам’яті пра-
цівників нашої райспожив-
спілки він залишився на-
ставником і гідним прикла-
дом для наслідування май-
бутнім поколінням завдяки 
своєму професіоналізму, від-
повідальності, організатор-
ському таланту та мудрості. 
Всі, хто знав Любомира Сте-
пановича особисто, завжди 
цінували його за активну по-

зицію, вірність принципам, 
непохитність у найскладні-
ших обставинах.
Його смерть є непоправною 
втратою для усього колекти-
ву Стрийської райспожив-
спілки та його родини. Він 
назавжди залишиться у на-
шій пам’яті і в наших серцях.
Нехай у цей день усі, 
хто знав Любомира 
Степановича, згадають і 
пом’януть його.
Нехай свята земля береже 
Ваш вічний спокій. Царство 
небесне, вічна пам’ять...

Працівники Стрийської 

райспоживспілки 

Львівської області
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ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 3. Металевий вінець з ко-
штовними прикрасами, який носять на голові 
монархи як символ влади. 4. Палиця з куляс-
тим потовщенням на кінці, яка була колись 
військовою зброєю. 8. Давньогрецький істо-
рик, якого римський оратор Марк Туллій Ци-
церон назвав «батьком історії». 10. У Східній 
Європі XVI-XVIII ст. різновид поселення-
колонії. 11. У стародавньому Римі програма 
діяльності претора, консула та інших службо-
вих осіб, яку вони оголошували, вступаючи на 
посаду. 12. У давньогрецькій міфології веле-
тень, син бога моря Посейдона і богині землі 
Геї, найвродливіший і наймогутніший поміж 
гігантів. 14. Право керувати державою, полі-
тичне панування. 16. Урочиста пісня – символ 
державної або класової єдності. 17. Титул фе-
одальних правителів у деяких країнах Близь-
кого і Середнього Сходу, а також особа, що 
має цей титул. 22. У середні віки в Західній Єв-
ропі феодал, який одержував від заможнішо-
го феодала-сюзерена земельні ділянки й за-
ступництво, за що й виконував для нього ряд 
повинностей. 23. У давньоримському цирку 
посипаний піском майданчик, де відбувалися 
бої гладіаторів, спортивні змагання. 26. Ста-
ровинний верхній чоловічий одяг, оздобле-
ний хутром та позументом, що був пошире-
ний серед заможного козацтва та польської 
шляхти. 27. Кругла або напівкругла в плані 
споруда (будинок, павільйон, зала), зазвичай 
увінчана банею і оточена розташованими 
вздовж стін колонами. 28. Угорський народ-
ний одяг, а також вид військового мундиру. 
29. Виборний або призначений ватажок ко-
зацького війська. 30. Територія або частина 
однієї держави, оточена з усіх сторін терито-
рією іншої держави, або частина території од-
нієї держави, яка не має спільних меж зі своєю 
материнською частиною і оточена територією 
іншої держави.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. У стародавньому Римі загін 
війська, що становив десяту частину легіону. 
2. Відсутність політичного й економічного 
гноблення, утиску й обмежень у суспільно-
політичному житті якого-небудь класу або 
всього суспільства. 5. Тимчасовий правитель 
монархічної держави, який призначається у 
разі відсутності, хвороби, неповноліття мо-
нарха, а також коли престол лишається неза-
йнятим протягом тривалого часу. 6. Народний 
поет-імпровізатор і співець у казахів, киргизів 

та деяких інших середньоазіатських народів. 
7. Позначення місця проживання чи перебу-
вання кого-небудь або місцезнаходження 
чого-небудь. 9. Житловий верхній ярус дав-
ньоруських хором або палат. 10. Кам’яний 
стовп чи плита з надписом або рельєфним зо-
браженням, що ставиться, споруджується як 
надмогильний пам’ятник або на згадку про 
яку-небудь подію. 13. У грецькій міфології бо-
жество у вигляді жінки, яке уособлює явища і 
сили природи. 15. Особисте земельне воло-
діння середньовічного феодала. 18. Титул 

царя в Стародавньому Єгипті. 19. У стародав-
ній Індії правитель держави. 20. Спадковий 
титул аристократа в Іспанії, а також особа, що 
має цей титул. 21. Особисто залежний від по-
міщика і прикріплений до земельного наділу 
селянин. 22. У Київській Русі територія, підпо-
рядкована єдиній владі (князя, монастиря 
тощо). 24. У стародавніх Афінах найвищий ор-
ган судової і політичної влади. 25. Сукупність 
народних героїчних пісень, сказань, поем.

      Склав Василь ВЕРБЕЦЬКИЙ      


