Привітання колективу редакції газети «Вісті…», усім
читачам та партнерам газети!
Шановні журналісти, дорогі колеги! Правління Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств
і Центральний комітет Профспілки працівників споживчої кооперації України щиро вітають із 25-річчям
від дня виходу у світ першого номера газети «Вісті
Центральної спілки споживчих товариств України».
Протягом чверть століття щотижня газета приходить до своїх читачів у кооперативні підприємства
та організації, у наші домівки. Ми щиро раді з того,
що ідея виходу галузевої газети, яка народилася на
початку 90-х, виявилася вдалою, корисною і потрібною. Її успішному втіленню ми завдячуємо великій
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когорті фахівців своєї справи -- журналістам, літературним редакторам, верстальникам, друкарям.
Протягом 25 років становлення держави України
наше суспільство пройшло через багато різних
подій: успішних і не дуже, радісних і трагічних. Але,
попри все, нам, працівникам системи споживчої
кооперації України, вдалося не тільки зберегти, а
й розвинути у відповідності до вимог часу рупор
кооперативного руху -- газету «Вісті…». Для читачів
вона стала тим необхідним атрибутом, який дозволяє планувати своє професійне майбутнє, розуміти
перебіг подій і в економіці загалом, і в кооперації
зокрема, який розширює межі світосприйняття, спонукає до активності, підприємливості, надає широку

картину кооперативного досвіду з усіх регіонів
країни і світу. «Вісті…» зміцнюють кооперативний
рух України, виводять його на високий суспільний
щабель.
Віримо, що газета «Вісті…» й надалі писатиме історію сучасного кооперативного руху, буде цікавою і
потрібною своїм читачам.
Бажаємо усім працівникам редакції «Вістей…»,
компанії СО-ОР MEDIA творчої наснаги, цікавих тем,
вдячних читачів, здоров’я і миру вашим родинам!
І.Л. ГОРОХОВСЬКИЙ,
Голова Правління
Укркоопспілки
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Ілля Гороховський:
«ВIСТI...» – ОДИН З ФАКТОРIВ,
ЩО ОБ’ЄДНУЄ КООПЕРАТОРIВ»
Ювілейні події у системі споживчої кооперації, на які був щедрим минулий рік, продовжуються і нині. Галузева
кооперативна газета «Вісті Центральної спілки споживчих товариств України» відзначає своє 25-ліття: 7 травня,
вже далекого 1992 року, світ побачив перший номер газети. І хоча цей ювілей значно скромніший за 150-річчя
споживчої кооперації України, але у межах новітньої історії споживчої кооперації – теж дата солідна.
Напередодні дня народження
кооперативного видання Голова
Правління Укркоопспілки Ілля Леонідович ГОРОХОВСЬКИЙ дав
інтерв’ю головному редактору газети Оксані Гуцул, відповівши на
ряд запитань, які стосувалися ролі
газети в діяльності системи споживчої кооперації, змін на теренах
українських ЗМІ тощо.
– Іллє Леонідовичу, чи пам’ятаєте
Ви той час, коли почали виходити «Вісті…», можливо свою першу зустріч із газетою?
– Знаєте, я міг би злукавити, сказавши, що пам’ятаю вихід першого
номера газети, ті емоції, які він викликав тощо (усміхається). Але я
скажу інше – скільки себе пам’ятаю
в кооперації, з того часу, коли працював ще на Дніпропетровщині – завжди на моєму робочому столі була
газета «Вісті…» і «Кооператор
Придніпров’я». Я завжди їх читав. І
тоді, і сьогодні «Вісті…» були важливим комунікаційним каналом для
кооператорів. У ті роки ще не було
Інтернету, великі кооперативні зібрання, семінари відбувалися нечасто, раз на півроку–на рік, тому отримувати інформацію про цікаві події
в житті системи, корисний досвід
можна було в основному із газети.
Сьогодні я багато спілкуюся із
своїми колегами-кооператорами –
від продавців до голів правлінь обласних споживспілок. Скажу вам,
що люди з повагою і любов’ю ставляться до своєї газети. В цьому заслуга колективу, який її видає. За
останні роки «Вісті…» трансформувалися. Усі відзначають, що ці зміни
– на краще. У мене також газета викликає почуття гордості, зокрема й
за те, що редакція змогла адаптувати видання до нових запитів читачів, викликів сьогодення. Хочу згадати словами вдячності команду,
яка створювала газету, стояла біля її
витоків. А завдання тих, хто працює
в газеті сьогодні – робити її у відповідності до вимог часу, які дуже динамічно змінювалися за ці 25 років.
– Іллє Леонідовичу, а сьогодні що
для Вас є головним джерелом інформації?
– Дивлячись про яку інформацію ви запитуєте. Якщо мова про
новини, то оперативно їх отримую з електронних ЗМІ.
– Для Вас важливо починати день
з отримання новин?
– Можливо, я скажу дивну річ,
але вже багато років у період Великого Посту я намагаюся взагалі не
дивитися телевізор. Навіть новини.
І, як правило, нічого не втрачаю. Бо
за місяць-півтора з’являються 2–3
дійсно важливі новини, які заслуговують на те, щоб про них знати. Я не
починаю свій день із отримання інформації, яка стосується якихось
міжнародних або загальнодержавних новин. Кожен ранок я проводжу

оперативну нараду, під час якої
отримую оперативну інформацію
щодо стану справ у споживчій кооперації – це те, що мене в даний час
найбільше хвилює, відповідно після
цього вношу за необхідністю зміни
у плани на робочий день. Потім, звісно, знаходжу час у своєму робочому
графіку, щоб дізнатися, що відбувається в країні і у світі. Поточні новини читаю у електронних ЗМІ. Якщо
ж хочу отримати ґрунтовну аналітику, що базується на перевірених фактах, тоді читаю друковані ЗМІ.
– Іллє Леонідовичу, гадаєте нам,
журналістам «Вістей…», не варто
боятися конкуренції з Інтернетом?
– Сьогодні прийнято говорити, що
прийшов останній час друкованих
ЗМІ, що їх переміг Інтернет. Це не зовсім так. Обсяги друкованої періодики в цілому в світі залишаються високими, навіть спостерігається їх
зростання. Інша справа, що це відбувається за рахунок країн, які розвиваються – Африки, Азії. За даними
«Всесвітньої газетної та новинної
асоціації», кожного дня 2,5 мільярда
людей отримують інформацію із друкованих ЗМІ, а із Інтернету тільки
600 мільйонів. Хоча, звісно, переорієнтація ринку відбувається. І у розвинутих країнах справді зменшується кількість друкованої преси: тиражні відомі газети або відмовилися
від друкованого формату, або доповнюють себе електронною версією. За
приклад може слугувати американський Newsweek: коли збитки на
його друковане видання складали
40 млн. доларів щорічно, там змушені були відмовитися від паперової
версії. У Німеччині, до речі, де у XV
столітті було винайдено друкарський станок, ряд відомих друкованих ЗМІ мають аналогічні проблеми
(наприклад, Frankfurter Allgemeine
Zeitung через зменшення продажів і,
відповідно, скорочення накладу була
вимушена скоротити двісті працівників). Подібні тенденції відбуваються і в інших країнах Європи (всесвітньовідома італійська газета La
Repubblica вирішила сконцентруватися на електронному форматі, значно зменшивши наклад друкованої
версії, аналогічне рішення прийняте
й у французькому Le Monde, а власники однієї з найбільших британських газет Independent розглядають
можливість закриття видання, за їх
словами, не бачачи перспектив на
ринку друкованих ЗМІ). Причини –
нібито у неповороткості паперових
ЗМІ, у великих затратах на розповсюдження, у дорогому папері тощо. Але
я вважаю, що не через згадані причини електронні ЗМІ перемагають друковані. Сьогодні добре вичитані, глибоко аргументовані, такі, що базуються на перевіреній інформації,
статті мало кому потрібні. Нікого не
хочу образити, але ж нині погано
освічені, дезорієнтовані у питаннях

етики і моралі блогери за невеликі
гроші здатні видавати на-гора сотні
статей дуже низької якості. Тому
проблема не стільки в неоперативності й вартісності паперових ЗМІ,
скільки у тому, яка інформація сьогодні затребувана. На жаль, тут мова
про «джинсу» і про низькосортну, заангажовану журналістику, яка передає неперевірену, а іноді й навмисно
спотворену інформацію.
– Іллє Леонідовичу, на Вашу думку,
«Вісті…» можуть претендувати на
достовірне, аналітичне джерело
про життя системи споживчої кооперації? Чи дає газета Вам таку інформацію, яка підштовхує до якихось висновків, прийняття рішень?
– Кожного дня я отримую інформацію від апарату Укркоопспілки,
від керівників організацій та підприємств із областей також надходить цифровий матеріал. Але ж
тільки за цифрами важко побачити реальне життя. Я намагаюся
якомога більше бувати в організаціях та підприємствах споживчої
кооперації в регіонах. Але ж кожного дня цього не зробиш. Тому
саме «Вісті…» допомагають мені
побачити більш об’єктивну картину стану справ у нашій системі,
відстежувати, відчувати ритм кооперативного життя. І ця обставина
для мене дуже важлива.
– Існуванням власної газети можуть похвалитися не так багато
економічних галузей в сучасній
Україні. Як вважаєте, що дає змогу
«Вістям…» залишатися рупором
кооператорів ось уже 25 років?
– Тут існують дві обставини,
які залежать одна від одної. Перша: газета потрібна споживчій
кооперації та її працівникам різних рівнів. Друга: відчуття потрібності дає можливість газеті функціонувати й існувати. Те, що газета потрібна, – заслуга команди,
яка її випускає. Якби вона була не
цікавою, не актуальною, то навряд чи хтось захотів би передплачувати «Вісті…». Адже газета до
сьогодні розповсюджується тільки за передплатою, без роздробу?
– Саме так. На Вашу думку, які
теми повинні бути присутніми у
газеті, щоб вона й надалі лишалася цікавою?

– Як на мене, газета на сьогодні
гарно сформатована і у ній є все,
що б я хотів бачити. Вона збалансована. Є достатньо матеріалів про
події в кооперації, є статті, які стосуються життя країни, важливих
закордонних подій. Є навіть гумор,
до речі, дотепний і коректний.
Мені газета подобається. Так само
до неї ставляться мої колеги. Тому
вона має і успіх, і тираж.
– Чи погоджуєтеся Ви із думкою,
що «Вісті…» сьогодні є одним із
об’єднувальних факторів у житті
споживчої кооперації?
– Я вже не одноразово казав, що
«Вісті…» – це, з одного боку, наш
рупор, який на величезну кооперативну аудиторію озвучує головні
посили, думки, меседжі. З іншого
боку – це своєрідна учнівська лава.
Бо читаючи її, можна багато чому
навчитися, можна спілкуватися,
ділитися досвідом тощо. Безумовно, існування газети – це той фактор, який нас усіх об’єднує. Саме
тому я кожного разу в своїх виступах на кооперативних форумах і зібраннях намагаюся хоча б трохи
часу приділити «Вістям…» і нагадати про ті речі, які щойно озвучив.
Тому що газета потрібна не комусь
особисто, вона потрібна всій кооперативній спільноті. Доки ми це
усвідомлюватимемо і розумітимемо – газета існуватиме.
– Іллє Леонідовичу, Ви сказали, що
лишаєтеся прихильником друкованої періодики. А що стосується
книжок – більше подобається читати друковані книги чи електронні? І
взагалі – чи маєте час читати?
– Я дуже довго привчав себе до
електронної книги. До певної міри
звик і привчився. Хоча все одно
лишаюся у цьому питанні консерватором і більше люблю читати
паперові книги. Люблю запах друкарської фарби, якою пахне нова
книга, мені комфортно гортати
сторінки. Та попри це, багато читаю і з планшету. Зручно.
– Іллє Леонідовичу, а що стосується виховання Ваших дітей,
онуків, які зростають в абсолютно іншому світі, ніж ми з Вами –
чи схилятимете їх до друкованої
книги, періодики, чи вистачить
на це аргументів?

– Є гарний вислів, що читання –
це елітарне заняття. Сьогодні важливо привчити дітей просто читати. І не важливо – друковане це буде
видання чи електронний варіант.
Бо, на жаль, у нас уже виросло «покоління пепсі», представники якого
вважають, що всі довкола їм винні,
вони хочуть споживати і бажано
найкраще, але вони не готові до
того, що все це необхідно створювати. А хтось мав їх цьому навчити.
Якщо батькам ніколи займатися вихованням, а школа не вважає за потрібне, телебачення, соціальні мережі теж не додають позитиву цьому процесу, то саме книга здатна
виховати в людині високі моральні
якості. Ми ще маємо шанс сьогоднішніх дітей виростити такими, які
читатимуть, які будуть вміти бачити різницю між добром і злом.
– Іллє Леонідовичу, якими Ви бачите наступні 25 років «Вістей…»?
– Давати прогнози, тим паче у
наш час, невдячна справа. Мені б
дуже хотілося, щоб видання зберегло свою традиційну роль постачальника якісної інформації кооперативної сфери. Разом з тим, на
мій погляд, газета потребує розроблення успішної бізнес-моделі, яка
здатна функціонувати у цифровому вигляді. Але не потрібно позбуватися друкованого формату, просто доповнити його відповідними
інструментами, які дозволять «Вістям…» йти і надалі в ногу з часом.
Вірю, що газета зможе це зробити,
і наступні 25 років буде такою ж
потрібною, важливою і актуальною, цікавою для кооперативного
сектору економіки, як і сьогодні.
– Що б Ви побажали всім нам – і видавцям, і читачам, і журналістам
«Вістей…»? Ми ж одна родина.
– Газеті я вже побажав. А тим,
хто робить «Вісті…», хто їх читає,
бажаю більше гарних інформаційних приводів. Бажаю, щоб газета виходила в країні, де панує
мир. І щоб мир був не тільки у
країні, а й у кожній родині, в кожній душі. Сьогодні саме кооперація, і про це під час зустрічей я
кажу багатьом можновладцям і
політикам, демонструє, як люди
з різних регіонів України, з різними політичними поглядами, релігійними уподобаннями знаходять і спільну мову, і спільну
мету, і разом йдуть до її досягнення. Ось це і є справжній патріотизм. Сьогодні потрібно шукати
те, що нас об’єднує, а не що
роз’єднує. І якщо газета служитиме таким цілям – це буде правильно і з точки зору людської моралі,
і з точки зору кооперативних цінностей. Всім здоров’я, процвітання, добра і миру.
– Дякую Вам за цікаву бесіду, за
добре слово про газету, за підтримку!
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«ВІСТЯМ...» – 25!

«Мабуть, запорука успіху в тому, щоб зберегти спокій, коли всі інші панікують».
Кiра КАСС, американська письменниця

CЛОВО РЕДАКТОРА

МИТЬ, ЗУПИНИСЬ!
АЛЕ НЕ НАДОВГО

Д

ля кожної людини є потреба час
від часу, хоча б на мить, зупинитися, озирнутися на пройдений шлях для того, щоб правильно прорахувати наступні кроки. Хороший привід
приві для такої тимчасової зупинки – ювілеї. На кшталт нашого, вістянського 25-річчя. Адже газета теж
живий організм, бо її роблять люди…
Звичайно, найповніше, найоб’єктивніше, найцікавіше про те, як народжувалися «Вісті Центральної спілки
споживчих товариств України», може
розповісти перший головний редактор
газети Борис Федорович Шинкарук. Період його керівництва нашим підприємством припав на буремні 90-ті, коли
газети навпаки – закривалися. «Рушати
в дорогу в негоду» – під таким заголовком Борис Федорович звернувся до читачів, відкриваючи перший номер «Вістей…». І ми рушили!
Як на мене, символічним є і те, що на
сторінках першого номеру «Вістей…»
був вміщений матеріал заслуженого
журналіста України, письменника, редактора відділу кооперативного життя
із перших номерів газети Петра Коломійця «Дубосари дихали вогнем». Сьогодні дихають вогнем східні регіони нашої країни. Хіба міг хтось, 25 років
тому, уявити, через що доведеться пройти нашій державі, кожному із нас задля утвердження права жити в незалежній державі? Втім, тоді, у 1992 році, як
говорив Борис Федорович Шинкарук,
молодий колектив «Вістей…» був упевнений в одному: ми прийшли надовго,
щоб писати літопис споживчої кооперації. Так, на щастя, і сталося…
Газета, разом зі споживчою кооперацією, шукала свій шлях розвитку на економічних теренах України. «Вісті…»
стали літописом усіх значимих подій,
через які за ці 25 років пройшла система.
На першому місці для журналістів завжди були люди, які працюють в кооперації – від рядових продавців і до керівників підприємств та організацій. Бо це
завдяки їхньому таланту, праці, старанням кооперація сьогодні – потужний сегмент економіки України, який виконує
бізнесову і соціальну місію з надання
послуг українським споживачам.
Дуже цікаво бувати в нашому редакційному архіві, де зберігаються підшивки від першого номера «Вістей…». Гортаючи їх у пошуках якогось матеріалу,
фізично відчуваєш, як змінювалося життя: виникали інші економічні пріоритети, інші способи досягнення поставленої
мети, інші умови господарювання.
Є місце в нашій редакції, де особливо
гостро відчуваєш, як стрімко все змінилося за ці 25 років. Мова – про ділянку
верстки газети. Тоді, у 1992-му, верстати
газету починали на перших персональних комп’ютерах. Наша майстер
комп’ютерної верстки Лідія Корчак, яка
усі 25 років працює в редакції, любить
згадувати цей процес: як склеювалися
два листки формату А4, щоб отримати
прообраз газетної шпальти формату А3,
як не було принтерів і ксероксів, а щоб
газета прийшла до читача із фотографіями, просто залишали спеціально вирі-

зане місце на плівці, куди потім вставляли фото. І не дай Боже, якщо його формат не співпадав із залишеним місцем
– усе, дірка на полосі. Слухати її розповіді з позиції сьогодення навіть трошки
смішно. Але ж усе це було! Сьогодні
наші верстальники працюють на сучасній техніці – у їх розпорядженні
комп’ютери Apple. А видається газета
на власному комбінаті друку. У кольорі, на гарному папері, у сучасному дизайні – кому ж як не нашим читачам
про це знати! Ми, журналісти, теж не
уявляємо, як працювали без
комп’ютерів, без доступу до Інтернету,
без електронних адрес…
Гортаючи підшивки «Вістей…»,
можна знайти багато матеріалів про
роботу підприємств споживчої кооперації, які теж сьогодні викликають
усмішку. Бо нинішній рівень роботи
підприємств – це комп’ютеризація
усього торговельного процесу.
«Вісті…» ніколи не стояли осторонь
державотворчих процесів. І така позиція – наша гордість. Мені особисто протягом багатьох років випала щаслива
нагода бути парламентським кореспондентом «Вістей…». Тож і літопис державотворення зафіксований на сторінках газети.
Кращий в Україні журналіст, знавець
кооперативної тематики – Людмила Шаповалова, об’їздила всю Україну. Її знають і чекають на кожному кооперативному підприємстві. Навіть більше – її
просять приїхати. І це дуже приємно.
Отже, наше слово потрібне, нам довіряють, нас поважають. Ну, а вже так, як напише Людмила Аркадіївна чи то про
кооперативні здобутки, чи про проблеми або ж про людей, – не напише ніхто.
Поруч із колективом «Вістей…», відстаючи лишень на 2 роки у своїй історії,
працюють колеги із однієї з найбільш
тиражних газет України «Порадниця».
Починалася «Порадниця» зі сторінки у
«Вістях…», яку готувала нинішній і беззмінний головний редактор газети Тетяна Власюк. Вона ж вивела цю газету на
пік читацької популярності.
А найголовніший здобуток «Вістей…» – це наш читацький загал. Адже
без зворотного зв’язку, без відчуття правильності та потрібності своєї роботи
журналістика втрачає сенс як професія,
а газета перестає існувати. Ми щиро
вдячні всім, хто пройшов із нами цей
25-річний шлях, хто готовий іти далі.
Цей номер, присвячений нашому
спільному ювілею, особливий. У ньому
фактично немає традиційних журналістських матеріалів про кооперацію.
Натомість – багато вітань, роздумів про
нашу газету від керівників системи.
Нам так було приємно їх читати! Ще ми
дозволили вперше на сторінках газети
розповісти про себе. Адже коли знаєш
людину ближче, більше їй і довіряєш.
Сьогодні ми зупинилися. Але тільки
на мить, щоб оцінити пройдений шлях,
подякувати один одному, зібратися з
думками і рушити далі. Разом.

Оксана ГУЦУЛ,
головний редактор «Вістей…»
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АЛЛА ШОРІНА,
ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР
CO-OP MEDIA:
– За 25 років існування газета «Вісті…» стала
справжньою соціальною
мережею для системи
споживчої кооперації:
простором для діалогу, взаємодопомоги,
вільного обміну думками та досвідом. У часи
невизначеності та постійних змін «Вісті…»
допомогли зміцнити інформаційні зв'язки всередині великої, розгалуженої по всій країні кооперативної системи. Газета і
до сьогодні виконує унікальну для друкованих видань функцію, об’єднуючи

кооператорів із різних
міст, сіл та селищ у єдину
спільноту однодумців.
«Вісті…» стали успішними і на медіаринку,

ПРАВЛІННЯ КИЇВСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ
Шановні колеги, шановна громадо!
На кожну епоху припадають життєві
випробування. Україна нині переживає
складні історичні події, і журналістика
як завжди на передовій.
В інформаційному просторі постійно
відбуваються оновлюючі процеси – одні
видання виходять, інші припиняють
свою діяльність чи змінюють власників
і спрямування.
Газета «Вісті…» – яскравий приклад
стабільності, вдалого менеджменту та
вірності кооперативному загалу. Розмаїття тематики, ключовими елементами
якої є осмислення сутності життя, утвердження української державності на віражах сучасності, любов до рідної землі
і її прекрасних людей, висока внутрішня
правда – ось ті береги, яких дотримува-

оскільки дали поштовх
до створення цілої низки
медіапроектів, які згодом об’єдналися у холдинг CO-OP Media. Сімейний тижневик «Порадниця» став одним із найпопулярніших видань країни. Нещодавно започаткований дитячий журнал «Розумашки» вже
можна вважати успішним видавничим проектом. Цього року холдинг презентував на
вітчизняному ринку ще
два перспективні ЗМІ –
жіночий глянець
LeMonade та портал
Uamarket.info.
Хочеться побажати
колективу видання і надалі зберігати любов до
своєї справи, бути відкритими до змін і продовжувати дивувати новими ініціативами!

лися журналісти газети «Вісті…» протягом багатьох років. Нелегкою була та
хода кореспондентів видання упродовж
десятків тисяч верст через села й міста,
путівцями й трасами країни. У сотнях і
сотнях освоєних тем для мільйонних аудиторій читачів у центрі уваги завжди
була і є людина праці.
Поза всяким сумнівом, коли наша
країна підніметься із економічного провалля, газета стане невід’ємною частиною, бажаним гостем у кожній родині. І
це, сподіваємося, обов’язково буде приємним, світлим взаємним спілкуванням.
Сіяти в душах добре, вічне, віддаючи
себе вповні нашій неспокійній професії
– це позиція кожного журналіста – писати правду, бо нема такого права у журналіста бути боягузом.
Колегам газети «Вісті…» Київська
журналістська організація Національної спілки журналістів України бажає
насамперед, міцного здоров’я, родинного затишку, цікавих зустрічей, нових
відкриттів, стабільності.

НАГОРОДИ

ЗАСЛУЖЕНІ ВІДЗНАКИ
За високий професіоналізм, значний особистий внесок у розбудову і
зміцнення споживчої кооперації Житомирщини та з нагоди 30-річчя трудової діяльності на посаді голови правління Споживспілки Житомирської області нагороджено ПОЧЕСНИМ ЗНАКОМ Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств (Укркоопспілки) «Золотий знак «СООР Україна»
ГРИГОР’ЄВА Степана Максимовича, голову правління Спілки споживчих товариств Житомирської області.
***
За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток споживчої

кооперації України та з нагоди ювілейних дат нагороджено ГРАМОТОЮ Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України:
ВОРОБЕЦЬ Світлану Григорівну, голову ревізійної комісії Спілки споживчих
товариств Івано-Франківської області;
ГАЙВОРОНСЬКУ Зою Миколаївну,
завідувача кафедри загальноінженерних дисциплін Вищого навчального
закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі»;
ТОЛПЄЄВА Сергія Вікторовича, радника голови правління Спілки споживчих товариств Миколаївської області.
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«ВІСТЯМ...» – 25!
НАС ВІТАЮТЬ

ВАСИЛЬ
ПОДОЛЯН,
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ
ВІННИЦЬКОЇ
ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ:

– Шановні працівники редакції газети «Вісті…»! Від імені кооператорів Вінниччини і
правління облспоживспілки
прийміть найщиріші вітання з
нагоди 25-річчя виходу першого номера газети.
За 25 років праці на ниві журналістики «Вісті…» отримали
чимало прихильників. Працівники споживчої кооперації знаходять на сторінках видання
актуальну та потрібну інформацію, що дає змогу оцінити
свої здобутки чи врахувати недоліки. «Вісті...» – не просто засіб масової інформації у звичному розумінні слова, це простір для дискусій, можливість
висловити свою думку і прочитати думки інших, поринути у
вир економічних реформ і подій. Щотижня ми маємо можливість зазирнути у реалії кооперативного життя України, європейських країн та Міжнародного кооперативного альянсу.
Завдяки високому професіоналізму журналістів газети, їх
глибокому знанню кооперативної суті господарювання, ми
можемо з великою цікавістю
читати статті про кращих кооператорів та дізнаватися про
їхній передовий досвід роботи.
За ці роки «Вісті…» стали високою трибуною працівників споживчої кооперації, з якої кожний може висловити свою небайдужу думку. Своєю працею
журналісти роблять неоціненний внесок у літопис галузі країни, а статті про впровадження
новітніх технологій, модернізацію виробництва, поліпшення
соціально-побутових умов,
оздоровлення і відпочинок кооператорів стимулюють на обмін досвідом, пошук вірних і
оптимальних рішень. Водночас
чільне місце в газеті посідають
матеріали на соціальні теми, в
центрі яких – людина праці.
Ми щиро вдячні редакції газети за систематичне висвітлення діяльності ветеранських організацій галузі, розповіді про

людей, які віддали кращі роки
свого життя роботі в системі
споживчої кооперації. Багато з
них проявили відвагу та героїзм, захищаючи Батьківщину в
роки Великої Вітчизняної війни, а у післявоєнні – відбудовували магазини, заготівельні
пункти, підприємства громадського харчування, навчали молодь та підвищували свою професійність після робочого дня,
і все це попри голод, розруху.
Приємно і те, що газета приділяє багато уваги вихованню
молоді – під рубрикою «Студентська хвиля» висвітлює історію становлення і розвитку кооперативних навчальних закладів України. Точним і влучним
словом інформує про перебіг навчального процесу, науковоінноваційну діяльність, порушує проблеми підготовки висококваліфікованих фахівців, забезпечує оперативне інформування студентського і викладацького загалу про повсякденну діяльність навчальних закладів, наукові здобутки дослідників, які працюють у їх стінах,
нові плани і проекти, що реалізуються в галузях споживчої
кооперації. Газета сьогодні є цікавим і чесним співрозмовником, мудрим порадником, осередком, у якому б’ється бурхливий пульс студентського й викладацького життя.
Не менш цікавими є й матеріали, присвячені видатним особистостям вітчизняної і світової
науки та історії. Щотижня у центрі уваги – новини українського
політикуму, сторінки «Дозвілля»
та «Калейдоскоп» тішать нас вітаннями і цікавими пам’ятними
подіями із спорту і культури,
астрологічними прогнозами та
анекдотами, а статті про чарівні
куточки нашої України заохочують кооператорів до подорожей
і пізнання рідної землі.
У часи дозвілля ми маємо
можливість почитати вашу газету «Порадниця», яка магнетично притягує своїми порадами, рецептами, цікавими історіями, а саме головне – вона
прививає любов до культурного надбання нашої країни.
Ми впевнені, що і надалі обраний газетою шлях, моральні чесноти, неспинне прагнення змінювати життя споживчої кооперації
України на краще залишатимуться домінуючими орієнтирами для журналістів «Вістей…».
З нагоди свята зичимо всьому
колективу газети «Вісті…» та її
читачам міцного здоров’я, натхнення, невпинного руху вперед,
творчих знахідок, сміливих проектів, цікавих тем, примноження
читацької аудиторії, благополуччя та добробуту в родинах.
Нехай ваше життя буде світлим і радісним, а дружні вітання додадуть життєвої наснаги
у скарбничку вашої душі!

МАРТА КАНДИБА,

ОЛЕКСАНДР НОСЕНКО,

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ
ТОВАРИСТВ:

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ
СПОЖИВСПІЛКИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ:

– Нашим «Вістям…» УЖЕ 25!
Нашим «Вістям…»
ЛИШЕ 25!
УЖЕ – бо пройдено солідний і непростий шлях від становлення першого і
єдиного Всеукраїнського кооперативного видання до завоювання авторитету серед десятків тисяч спілчан.
ЛИШЕ – бо газета
з такою багатою історією все ще залишається молодою: оновлюючись змістовно і візуально, вона
оперативно реагує на зміни в суспільному житті
і свідомості наших громадян; у кожному номері
висвітлює багатогранну студентську тематику.
Приємно усвідомлювати, що «Вісті…» були і є
не лише інформатором широкої діяльності нашої
системи, а й цікавим, щирим співрозмовником,
мудрим порадником, професійним консультантом, поширювачем прогресивного досвіду.
Чверть віку на службі споживчої кооперації
України – солідний вік для періодичного видання.
За цей час газета надійно увійшла в життя кожної
спілчанської організації, кожного кооператора.
Над її випуском трудиться команда чудових професіоналів. Завдяки вивіреним, об’єктивним і вичерпним журналістським публікаціям вона не
втратила своєї популярності, не розгубила читачів. «Вісті…» випрацювали свій почерк і стиль,
мають своє, упізнаване обличчя і впевнено почуваються у мас-медійному просторі.
Вітаючи вас, вістяни, з красивою ювілейною
датою, кооператори Волині бажають вам міцного
здоров’я і родинного тепла, миру і творчого неспокою, стабільності й непохитності, добра, наснаги
і довіри від тих, заради кого газета 25 років тому
з’явилася на світ і сьогодні продовжує писати
славну історію споживчої кооперації України.

– Шановні працівники редакції газети «Вісті Центральної спілки споживчих товариств України»!
Щиро і сердечно вітаю вас з ювілеєм – 25-річчям виходу першого номера газети кооператорів України!
Мудрий Конфуцій колись висловив таку думку: «Краще одного разу
запалити одну маленьку свічку, ніж
весь час проклинати темряву». Видається, у цих словах приховується
визначальний сенс вашої копіткої
творчої праці.
Щотижня ви створюєте літопис
споживчої кооперації України: інформуєте про важливі й цікаві, приємні
й не дуже події, розповідаєте про
успіхи, нарікаєте на невдачі, розмірковуєте про високе і не забуваєте про
буденне, повертаєтеся спогадами у
минуле і мрієте про майбутнє. Завдяки вам дивовижно швидко скорочуються відстані між кооператорами
всіх регіонів.
Тож хай і надалі сяє вам зірка удачі! Хай не згасає творчий запал і не
притупляються журналістські пера,
хай завжди буде цікавим і розмаїтим
світ ваших героїв та подій, про які ви
пишете.
Бажаю вам творчої наснаги, великого тиражу, щирих і доброзичливих
читачів.

СТЕПАН
ГРИГОР'ЄВ,
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ
СПОЖИВСПІЛКИ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВАСИЛЬ
БАРАНІВСЬКИЙ,
БАРАНІВСЬКИЙ,
ГОЛОВА ОБКОМУ
ПРОФСПІЛКИ
ПРАЦІВНИКІВ СПОЖИВЧОЇ
КООПЕРАЦІЇ

ТЕЛЕГРАМА
Дорогії наші «Вісті…»!
В кожному селі і місті
З нетерпінням вас чекають
І з захопленням читають
Різну інформацію
Про кооперацію.

Про крамниці й магазини,
Про наповнені вітрини,
Ресторани, кафе й бари,
І про ринки, й про базари,
Про прибуток, ціни й гроші,
Звісно, й про людей хороших,
Бо ж постійно їх портрети
Є на сторінках газети…
І ось сьогодні у «Вістей…»

Чвертьвіковий вже ювілей,
Шлемо найкращі вам вітання
І найдобріші побажання.
Хай лише орлині злети
Будуть в нашої газети.
А вістянам, як годиться,
Спокій хай ще і не сниться!
Залишаємося з вами –
Дорогими нам «Вістями…»
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«Найуспішніші люди – це ті, хто роблять свою улюблену справу».
Воррен БАФФЕТ, американський пiдприємець

НАС ВІТАЮТЬ

ВАСИЛЬ ЦАП,

ОЛЕГ
БОНДАРЕНКО,,
БОНДАРЕНКО

ГОЛОВА
ПРАВЛІННЯ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ
ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ:
– За останні роки багато кооператорів встигли полюбити газету
«Вісті...» і з нетерпінням очікують кожного нового номеру видання.
Повірте, шановні вістяни, ми
завжди з великою вдячністю сприймаємо матеріали розвитку споживчої кооперації, висвітлення практичної роботи
кооператорів, які інформаційно забезпечують і стимулюють
реформування кооперативної економіки. «Вісті…», які ви
робите якісно і з душею, читають не лише члени споживчих товариств, працівники системи, студенти навчального
закладу, їх регулярно отримують у кожній райдержадміністрації, районній раді. Для нас дуже важливий конструктивний підхід журналістів видання до публікацій, що дозволяє нам постійно розвиватись та вдосконалюватися, не
опускати руки навіть у найскладніші моменти.
Багато змін та хвиль різних настроїв прокотилися нашою державою. Їхній відгомін кооператори теж відчули на
собі. Але ми віримо у те, що в Україні, попри будь-які загрози, буде все гаразд. Для цього треба об’єднатися у своїх
прагненнях творити одну важливу спільну справу – державу, де головною цінністю буде людина, адже це основний
девіз кооператорів.
Зичимо кооперативним журналістам творчої наснаги,
вдалих і цікавих статей та репортажів на наступні двадцять п’ять років.

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ
СПІЛКИ
СПОЖИВЧИХ
ТОВАРИСТВ
ЗАПОРІЗЬКОЇ
ОБЛАСТІ:
– Створення власного
друкованого органу – це
безумовне досягнення
Центральної спілки споживчих товариств Укра-

їни. Не буде перебільшенням сказати, що система споживчої кооперації у нашій країні збереглася багато в чому

– Якою була б
споживча кооперація без своєї
преси? Зізнаймося, що без кооперативного часопису нам було б
важко долати негаразди, біди, які
обсідали підприємства системи протягом останніх двадцяти
п’яти років. Тож наш тижневик зіграв тут
об’єднуючу, консолідуючу роль. Журналісти газети стали частинкою кооперативної родини, висвітлюючи передовий досвід, сучасні напрацювання в усіх галузях, вселяючи оптимізм в кожного з нас. Кооператори вже звикли до такого
потужного інформаційного джерела, як «Вісті…». Зі свого боку, ми десь не зовсім так, як би
того хотілося, підтримували свою газету, дбали
про розширення її накладу.
Ювілей газети є святом для всієї споживчої
кооперації України і чудовою нагодою сказати
всім нам, що система пишається колективом
кооперативних журналістів. Бажаємо вам, друзі,
успішної реалізації творчих задумів, міцного
здоров’я, вдячних читачів, високих тиражів та
достатку!

завдяки діяльності газети «Вісті…», з якої ми
вчасно отримували та
продовжуємо отримувати інформацію, необхідну у нашій роботі, у вирішенні насущних проблем і завдань.
За чверть століття
видання змінило свій
вигляд, та лишилося вірним головним кооперативним принципам:
взаємодопомога, демократія і мир. Це те, заради чого ми живемо і

працюємо, і улюблена
газета є нашим вірним
другом, надійним помічником у цьому.
Хочеться побажати
«Вістям…» довгих років життя, нових успіхів і досягнень. Нехай
на шпальтах газети
з’являється більше добрих звісток про життя
споживчої кооперації
України, що залежить
безпосередньо від нас,
від нашої праці та наполегливості.

ПЕТРО ПЕТРУШЕВСЬКИЙ,
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ СПІЛКИ
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ:

МИРОСЛАВ ЦІХОНЬ,
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ
СПОЖИВСПІЛКИ:
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– Ось уже 25 років газета «Вісті…»
крокує поруч із
кожним працівником споживчої кооперації України, є
важливим атрибутом кожної кооперативної родини,
незамінним джерелом інформації.
Для видання із галузевою тематикою
чверть століття – це
надзвичайно солідна та гарна дата. А
враховуючи ще той
факт, що народження видання припало на перші роки
становлення незалежності України,
редакційному колективу вдалося
зробити неможливе
можливим. Ви не
лише гідно пройшли через всі економічні та політичні негаразди, витримали іспит часом, а
й стали значно міцніше, втілюючи у
життя свої професійні ідеї та задум-

ки, створюючи нові
проекти.
Разом із розвитком системи споживчої кооперації
України вдосконалювалась і наша галузева преса. Я добре пам’ятаю перші
номери газети: зі
скромного чорнобілого видання з великими амбіціями
газета перетворилася на повнокольоровий щотижневик,
змінилися назви рубрик і тематичних
сторінок. Зміст збагатився діловою інформацією, яка дозволяє суттєво поповнювати власні
знання.
Для нас, працівників системи, «Вісті…» – це не просто
засіб масової інформації, це наш кооперативний простір
для дискусій, обміну досвіду, пошуку
вірних та оптимальних рішень; це можливість поринути у

вир кооперативних
подій від Ужгорода до Луганська,
від Чернігова до
Одеси. «Вісті…» –
це наш інформаційний бренд.
За кожним номером газети стоїть душа «Вістей…» – людей,
які тут працюють.
Колектив журналістів з високим професіоналізмом та
честю виконує поставлене перед собою завдання – бути
у вирі подій і розповідати про це відверто, об’єктивно,
цікаво, грамотно та
доступно. Висловлюю вам, шановні
вістяни, вдячність
за щоденну працю,
яку ви старанно та
якісно виконуєте.
Від імені кооператорів Кіровоградської області сердечно вітаю колектив холдингу COOP
Media, редколегію
«Вістей…», її читачів, дописувачів та
багатотисячну родину українських
кооператорів із 25річним ювілеєм!
Нехай кожен день
дарує Вам безмежний потенціал натхнення, гармонії,
любові до обраної
справи та творчих
звершень!

ВОЛОДИМИР
ЛАНДІК,,
ЛАНДІК
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ
ТОВАРИСТВ «ЦЕНТРАЛЬНА
СПІЛКА СПОЖИВТОВАРИСТВ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ»:

– Для кооператорів Луганщини у нинішній ситуації винятково важливою є консолідуюча
роль газети «Вісті…», яку вона
успішно виконує ось уже чверть
століття. Сьогодні ми це особливо цінуємо.
Які б випробування не випали
на нашу долю, ми знаємо: у нас є
надійний тил і опора – дружна
кооперативна родина, про що щотижня нагадує нам галузева газета кожним своїм свіжим номером,
статтями, фотографіями, інформацією про життя і діяльність
системи. Це по-справ жньому
живе, цікаве видання, яке постійно розвивається. Водночас це – історичне джерело, яке оповідає
про бурхливі та драматичні події
останніх років у нашій країні, про
те, як приймає кооперація виклики епохи на зламі століть і тисячоліть.
Значення ЗМІ у наш час важко
переоцінити. Тож нехай живе і
процвітає газета «Вісті Центральної спілки споживчих товариств
України», нехай ще багато років
сіє зерна добра і наснаги!
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НАС ВІТАЮТЬ
України, працівники, фахівці та пайовики системи. Кожен із них знаходить на
сторінках газети щось корисне, потрібне
для роботи, для розуму і душі. Сьогодні
ми вже не уявляємо свого життя без «Вістей...», які допомагають нам бути у курсі всього, що відбувається в споживчій
кооперації нашої країни, а також докладніше дізнаватися про досягнення колег
за кордоном.
Практика показує: кооперація була, є
і буде, незважаючи на потрясіння в соціальній і політичній сфері держави. Вона

ІВАН БІЛОУС,
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ СПІЛКИ
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ:
– Як швидко летить час. Здавалося б,
зовсім недавно тримав у руках перший
номер «Вістей...», а ось вже і промайнуло
25 років. Для періодичного видання це вік
зрілості, показник затребуваності у читацької аудиторії, якими є кооператори

ОЛЕКСАНДР ПАРОВЕНКО,
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ СПІЛКИ
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ:

МАГОМЕД ГАЛАЄВ,
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ
СПОЖИВСПІЛКИ
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ:
– Чверть століття тому вийшов у світ перший примірник
газети «Вісті Центральної спілки споживчих товариств».
25 років тому і сьогодні газета, заснована Центральною
спілкою споживчих товариств
України та ЦК профспілки пра-

МИХАЙЛО
ВАНІВСЬКИЙ,
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ
СПОЖИВСПІЛКИ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ:

– У непростих умовах сучасного мінливого світу 25 років – чималий строк для підприємства, особливо у медійній сфері. «Вісті…»
зустрічають свій ювілей, лишаючись затребуваними, їх з інтересом читають працівники
і пайовики системи споживчої кооперації, газета – невід'ємний атрибут робочого стола будь-якого провідного спеціаліста. Багато матеріалів і публікацій
спонукають нас до розвитку, більш глибокого аналізу діяльності, ми порівнюємо власний досвід з досягненнями колег і, зрозуміло, прагнемо бути не гіршими, переймаючи те, що може бути корисним у нашій практиці. Іншими словами, роботу споживчої кооперації сьогодні важко уявити без галузевого періодичного видання, яке ми за всі ці роки звикли отримувати щотижня. Газета «Вісті…» – безцінне джерело інформації про життя споживчої кооперації України,
надійний помічник у проблемних ситуаціях, не кажучи вже про те, що вона
просто заряджає нас енергією, нагадуючи, що разом ми – сила, здатна подолати всі випробування епохи змін.
Хочу від імені дружної родини споживчої кооперації Одеської області та від
себе особисто привітати колектив «Вістей…» з ювілеєм, побажати невичерпного натхнення, творчих успіхів і нових проектів, що приносять радість.

цівників споживчої кооперації
України, має свою позицію,
свою думку і чітку лінію. Вона
тримає нескорений український
дух протягом усіх років свого існування.
Будучи майже ровесницею
української незалежності, газета стала одним із символів споживчої кооперації. Це безпосередня заслуга колективу редакції. Адже за кожним номером, в
яких відображено цілу історію
нашого покоління, за кожною
сторінкою стоять люди, які перетворюють повсякденну інформацію в цікаві публікації. Газета стала вільною трибуною, де
кожен може висловити своє бачення, думки і сподівання.
На Сумщині завжди шанували друковане слово, недарма ж
мовиться, що розум без газет та
книг – що пісня без крил. Ваше
видання має особливу популярність. Бо воно віддзеркалює жит-

житиме, бо потрібна людям. А нам, кооператорам, необхідна своя галузева газета, яка сприяє консолідації, єднанню наших лав. Хочеться побажати «Вістям...»,
щоб їх з нетерпінням та любов'ю завжди
чекали передплатники, з цікавістю читаючи кожну статтю, щоб робота кипіла,
новини були тільки позитивними і цікавими, щоб з кожним роком, з кожним номером вони ставали дедалі кращими, не
здавали позицій на ринку мас-медіа.
Процвітання і побільше Вам передплатників!

– Правління Споживспілки Львівської області
та всі кооператори Львівщини щиро вітають своїх
колег з першим 25-річчям
кооперативної газети «Вісті…»! Цей двадцятип’ятилітній ювілей –
така ж важлива подія, як і
вихід першого номеру «Вістей…».
25 років – це лише мить
у долі газети, але це ще й
час, достатній для того,
щоб визначитися з позицією, орієнтирами. Кооперативне видання у вітчизняному медіапросторі – помітне явище від перших
днів його виходу в світ.
Читачі одразу оцінили високий професіоналізм

тя вітчизняних кооператорів,
пише про людей, яких знаєш,
про їхні здобутки та перемоги,
про трудові колективи, робота
яких завжди на видноті, бо все
це – своє.
Упродовж 25 років у творчій
майстерні «Вістей…» писалась
яскрава історія нашої кооперації та її працівників. Всі ці
роки газета професійно і ефективно інформувала своїх читачів з широкого кола питань, що
мають актуальне значення для
всіх спілчан України. Завдяки
творчому пошуку і напруженій
праці журналістів колектив газети та читачі стали однією великою родиною. Багато змін відбулося за роки існування «Вістей…». Змінювалися обсяги, поліграфічне наповнення, тематика публікацій. Але незмінне
одне: газета завжди була і залишається близькою читачеві, їй
довіряють, її читають, вона роз-

журналістів, які об’єктивно й неупереджено висвітлювали події в кооперативному житті та країни загалом.
Мудрий Конфуцій колись сказав: «Краще одного разу запалити одну маленьку свічку, ніж весь
час проклинати темряву».
На мою думку, саме у цих
словах приховується визначальний сенс вашої копіткої творчої праці, шановні вістяни.
Ваше свято – це водночас і свято всіх, хто сповідує та впроваджує принципи кооперативної демократії і взаєморозуміння,

повідає про головні події, про
людей, які є лідерами кооперативного руху, про важливі віхи
історичного шляху кооперації.
Вона вчить любові й розумінню,
щирості й відданості. Вона створює літопис відродження славних традицій кооперації в Україні і є відмінною школою майстерності та розповсюджувачем
передового досвіду для декількох поколінь кооператорів.
Приємно, що газета приділяє
багато уваги і роботі кооператорів Сумщини, об'єктивно інформуючи загал про нашу діяльність. Упевнені, що й надалі обрані газетою демократичні чесноти, самовіддане служіння
Україні, невпинне прагнення
змінювати життя кооператорів
України на краще залишатимуться домінуючими орієнтирами для журналістів видання,
численного активу передплатників, а також усіх, хто звик що-

хто відстоює і захищає
розмаїття поглядів, переконань, думок та ідей
щодо розвитку споживчої
кооперації в Україні. Ви
володієте не лише журналістським хистом, а й високими моральними
принципами, сповідуєте
чітку громадянську позицію і виваженість оцінок,
різнобічний підхід до висвітлення основних подій
не лише споживчої кооперації, а й усієї України.
Особливу повагу викликає те, що, дотримуючись
норм професійної етики,
ви сміливо висвітлюєте
здобутки і вказуєте на
проблеми.
Тож нехай і надалі сяє
вам зірка удачі! Хай не
згасає творчий запал і не
притупляються журналістські пера, хай завжди
буде цікавим і розмаїтим
світ ваших героїв та подій, про які ви пишете.
Бажаємо колективу вістян творчої наснаги, великих тиражів, щирих і
доброзичливих читачів!

денно звіряти своє життя із «Вістями…». Дякуємо за сумлінне
і чесне служіння своєму покликанню, об’єктивність у висвітленні подій, чітку громадянську позицію. Бажаємо вам невичерпного натхнення, справжніх журналістських успіхів,
великих тиражів, поповнення
читацької аудиторії, нових цікавих тем, гострого пера, сміливих проектів та наполегливості
у досягненні нових висот на
ниві журналістики.
Щиро зичимо всім міцного
здоров'я, великого щастя, достатку і завжди гарного настрою, наснаги на добрі справи
задля добра і благополуччя нашої спільної справи та нових
професійних успіхів в ім'я процвітання кооперації України!
Нехай газета «Вісті…» завжди
буде надійним другом і порадником читачів та має якомога
більше своїх шанувальників.
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«ВІСТЯМ...» – 25!

«Ви не повинні бути великими, щоб почати, але ви повинні почати, щоб бути великими».
Зiг ЗІГЛАР, американський письменник

НАС ВІТАЮТЬ

ВОЛОДИМИР
КІДІН,
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ
СПОЖИВСПІЛКИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ:
– Вислів «Хто володіє інформацією, той володіє
світом» є беззаперечно
важливим. Тим паче сьогодні, у час високих технологій і запитів, слово варте
багатьох скарбів людства.
Інформація, що над-

ходить до нас, вчить, змушує зрозуміти, пізнати,
осягнути.
Саме таким вісником
кооператорів є газета «Вісті…». 25 років несе вона
слово до кооперативної
спільноти України.
Цікаві рубрики, повідомлення є повчальними та
практичними. На сторінках
газети і діляться досвідом, і
насолоджуються мистецтвом, і ведуть діалоги та публікують наукові новинки.
Публікації в рубриці
«Студентська хвиля» залучають до читацької аудиторії молодь, студентів
кооперативних закладів.
Багатогранна діяльність редакційного колективу заслуговує особливої
вдячності, поваги та під-

ПЕТРО БАРАШ,
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ
ТОВАРИСТВ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ:
– Щиро вітаю творчий колектив
ив «Вістей...», ветеранів і тих, хто
вливався в колектив впродовж
цих років, з 25-річчям від дня заснування газети.
Тижневик «Вісті...» – це справжній літопис споживчої кооперації України, у творчій майстерні
якого вже чверть століття пишеться яскрава, багатогранна історія
системи. Всі ці роки видання високопрофесійно та ефективно інформує своїх читачів про широкий спектр питань, які мають актуальне значення не лише для системи, а й суспільства.
На Рівненщині завжди шанували друковане слово. Галузева ж
газета має особливу популярність, бо висвітлює життя споживчої кооперації не лише нашої області, а й усієї України. Через її
шпальти читачі мають змогу ознайомитися із передовим досвідом
колег, їхніми досягненнями та
здобутками. Навзаєм і рівняни на
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тримки. У кожного з нас є
мить, коли ми приходимо
у земний світ. У нашої газети мить приходу в інформативну діяльність відбулася чверть віку тому. Цей
відрізок часу є переконливим свідченням того, що
газета є дійсно променем
професійності, необхідності для її читачів.
Дорогі «Вісті…»! Щиро
вітаємо вас з іменинами!
Родина кооператорів
Полтавщини шле вам найтепліші побажання успіхів,
творчих злетів, наснаги та
неймовірного зростання читацької аудиторії.
Слово – це є та сила, яка
вершить справжні дива.
Хай наша газета процвітає
в ім’я наших людей і неньки України!

сторінках «Вістей...» щоразу демонструють свої успіхи та нові реалізовані проекти. Відрадно, що
за ці роки кооперативне друковане видання зайняло гідну нішу серед всеукраїнських провідних
мас-медіа.
Багато змін відбулося за ці
роки: змінювалися обсяги, поліграфічне наповнення, тематика
публікацій, але незмінне одне –
газета завжди була і залишається
близькою читачеві, їй довіряють,
її читають, вона розповідає про
головні події, про людей, які своєю щоденною працею творять новітню історію кооперації.
Упевнений, що й надалі обрані
газетою демократичні чесноти, самовіддане служіння своїм колегамкооператорам, неспинне прагнення змінювати життя на краще, залишатимуться домінуючими орієнтирами для вістян, численного
активу дописувачів, а також усіх,
хто звик щоденно звіряти своє
професійне життя із «Вістями...».
Дякуємо за сумлінну, чесну та
самовіддану роботу, об`єктивність
у висвітленні подій, послідовні
громадянську та патріотичну позиції.
Бажаємо вам, шановні вістяни,
невичерпного натхнення, успіхів,
прихильного та вдячного читача,
великих тиражів, поповнення читацької аудиторії, розширення кола
друзів, нових цікавих тем, гострого
пера, сміливих проектів та наполегливості в досягненні нових висот у
журналістському польоті.
Щиро зичимо усім працівникам тижневика міцного здоров’я,
достатку, гарного настрою, наснаги на добрі справи, Божого благословення.

ВАЛЕРІЙ ШАХУНОВ
ШАХУНОВ,,
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ СПІЛКИ
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ:
– Шановні друзі! Прийміть щирі
вітання кооператорів Херсонщини
з нагоди 25-річчя від дня заснування газети.
«Вісті…» – це змістовний літопис

подій кооперативного життя. З газети можна дізнатися про передовий
досвід працівників системи різних
регіонів України, про кращих людей,
про проблеми, з якими ми стикаємося в тих чи інших сферах життя.
Ми дякуємо вам за багаторічну
плідну співпрацю з кооператорами
області, за постійну увагу до нашої
роботи. Саме газета дає нам можливість ділитися своїм досвідом та
вчитися новому у своїх колег.
Бажаємо вам з кожним роком
збільшувати свій тираж і залишатися виданням, яке люблять та поважають читачі.
Колективу та дописувачам газети зичимо миру і злагоди, невтомної енергії і невичерпного оптимізму, творчої наснаги і натхнення.
Нехай постійно супроводжують
вас успіх, удача та процвітання!

Газета пропонує своїм читачам не стільки позитив, як
ми іноді висловлюємося,
скільки передовий досвід,
джерел для пізнання якого
нам іноді бракує. І якщо деякі матеріали потребують
більшої фаховості, предмету
економічних знань, пробле

матики кооперативної роботи, то це вина наша, кооператорів, адже не завжди запрошуємо на наради, семінаринавчання представників
кооперативної преси. Виправити ситуацію – в наших силах, було б бажання.
Коли вийшов перший номер «Вістей…», не всі кооператори вірили у таке довге
життя газети – 25 років. Але
ж газета і споживча кооперація – це одне ціле! І чим кращою і цікавішою буде видання, тим сильнішою буде споживча кооперація.
В день свята бажаємо нашим вістянам здоров’я, гараздів та наснаги високо нести прапор української кооперативної журналістики.

кооперації, що творилася в
незалежній державі, новими, за духом і баченням
майбутнього, людьми.
Газета завжди віддзеркалювала багатогранні, непрості, а подекуди суперечливі процеси становлення
споживчої кооперації, як
самостійної і самодостатньої громадсько-господарської організації.
Журналісти «Вістей...»
не стояли осторонь, не були
байдужими споглядачами
на узбіччі подій. Разом з усією кооперативною громадою вони відстоювали спілчанські ідеї та принципи, цілісність та єдність кооперативних лав.
Упродовж усіх 25 років
своєї історії «Вісті...» намагалися об’єктивно висвітлюва-

ти роботу кооперативних організацій та підприємств
Хмельниччини. Це допомагало у поширенні передового
досвіду наших колег, у впровадженні сучасних методів
господарсько-фінансової діяльності, покращенні забезпечення населення у товарах
та послугах.
Переконані, що і надалі
творчий колектив «Вістей...»
буде примножувати кращі
традиції системи, залишиться надійним другом і порадником кооператорів, здобуватиме щонайбільше своїх
шанувальників.
Щиро зичимо усім Вам,
шановні колеги, міцного
здоров’я, великого щастя,
творчої наснаги, щедрих
врожаїв на журналістській
ниві.

МИХАЙЛО ЛАЗАР,
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ
ТОВАРИСТВ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ
ОБЛАСТІ:
– Шановні кооперативні
журналісти! Ваша праця доповнює споживчу кооперацію, робить її доступною для
широких верств населення
України, адже «Вісті…» є рупором кооперативної справи,
її досягнень, пропаганди кращих стандартів роботи.

ВІКТОР ФІЛІПЧУК,
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ
СПОЖИВСПІЛКИ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ:
– Із номера в номер, від
того найпершого, що народився 7 травня 1992 року, «Вісті...» розпочали літопис новітньої історії споживчої
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«ВІСТЯМ...» – 25!
НАС ВІТАЮТЬ

ВІКТОР БОЇН,
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ
СПОЖИВCПІЛКИ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ:
– Дорогі друзі! Від усієї
душі щиро вітаю колектив
редакції, особисто головного редактора газети «Вісті…» Оксану Анатоліївну
Михайленко-Гуцул, а також журналістів і читачів
з красивим ювілеєм видання!
25 років – це вік розквіту,
переходу від юності до зрілості, вік великих надій та
можливостей, коли відкриті всі перспективи, а для
здійснення амбітних планів є достатньо сил та досвіду.
Впевнений, що саме в такому настрої зустрічає ювілей колектив «Вістей…».
Вік нашої кооперативної газети «Вісті…» ще й
тим прекрасний та знаковий, що він є сучасником
нової України. Тижневик
виник у період становлення самостійної держави, і

АНАТОЛІЙ
МИРОШНИЧЕНКО,
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ
СПОЖИВСПІЛКИ:
– Чверть століття – це поважний вік для будь-якого
друкованого видання. І
за ці роки газета «Вісті…»
не лише не втратила своєї
популярності серед чита-

розвивається разом із нею,
переживаючи, осмислюючи на своїх сторінках всі
етапи – як піднесень, так і
падінь. За чверть віку багато змін відбулося і в державі, і в суспільстві, і в
споживчій кооперації. Безліч актуальних та гострих
питань – політичних, господарських, культурних, а
також видатні події кооперативного життя, людські
долі – все це є предметом
уваги журналістів «Вістей…». Разом із газетою
ми обговорюємо нагальні
проблеми, знаходимо у досвіді колег підказки задля
їх вирішення, радіємо
успіхам та ділимося їхніми секретами.
Сьогодні ринок друкованих видань досить жорсткий. І газета «Вісті…»,
на думку своїх прихильників – кооператорів Черкащини, знаходиться у постійному розвитку, є актуальною, стильною, сучасною. Нам подобається дизайн видання, його формат
та подання матеріалу. Це
непроста праця – створення та відображення іміджу
споживчої кооперації, і ця
праця дуже потрібна нашій системі.
В редакції «Вістей…»
працюють небайдужі, творчі, талановиті журналісти,
справжні професіонали, завжди готові відгукнутися
на прохання висвітлити ту
чи іншу проблему, презентувати нове досягнення,
розповісти правду та навіть провести журналістське дослідження.
Так, ми дуже вдячні
Людмилі Аркадіївні Шаповаловій за те, що вона
неодноразово відвідувала
Черкащину, підготувала

не один матеріал про роботу кооперативних підприємств та людей, що працюють в системі. Людмила
Аркадіївна своїм професійним, уважним поглядом допомогла нам поглянути на наше буденне кооперативне життя, ніби
таке знайоме, по-новому,
що робило його іноді навіть цікавішим від звичного.
Завжди раді вітати фотокореспондента Євгена
Євгеновича Добриніна,
якому вдячні за чудові
світлини нашого кооперативного буття, та всіх кореспондентів «Віcтей…» на
Черкащині.
Газету в нашому краї
люблять, цінують і чекають. Кожний працівник
споживчої кооперації області, хто виходить на заслужений відпочинок, не
залишається без улюбленого видання; кожний вагомий ювілей у системі не залишається без публікації у
«Вістях…».
Не можна не згадати в
ці святкові дні і про першого головного редактора
«Вістей…», його засновника – Бориса Федоровича
Шинкарука. Адже це саме
він заклав у наше кооперативне видання той величезний потенціал, який
дає змогу розвиватися,
зростати, зміцнюватися.
Працюйте над тим, щоб
газета була ще цікавішою,
ще кращою, ще змістовнішою.
Дякую редакції – і журналістам, і технічним працівникам, і дизайнерам за
роботу, та бажаю «Вістям…» нових ідей, невичерпного натхнення, зростання тиражу і вірних читачів!

чів, а й щороку набуває дедалі більшого поширення.
За цей період видання
пройшло тривалий і тернистий шлях, з номера в номер
карбуючи літопис становлення й розвитку споживчої
кооперації України.
Народившись у буремний 1992 рік, газета була зі
своїм читачем і в тривожні, і в радісні часи, на її
сторінках яскраво відображалися практично всі

ДАНИЛО
ФИЛИПЧУК,,
ФИЛИПЧУК
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
СПОЖИВСПІЛКИ:
– Газета доносить до нас
багато потрібної ділової,
галузевої, а також політичної та соціально-економічної інформації. Наше
життя надто динамічне,
постійно потребує нових
знань, розуміння перспектив. З газети ми дізнаємося про головні події, які
відбуваються у житті споживчої кооперації різних
регіонів країни, про нові
методи роботи, шляхи розвитку та вдосконалення
системи, а також про можливості вирішення наших
спільних проблем. Цінними є коментарі фахівців
апарату Укркоопспілки,
особливо департаменту комерційної роботи, з актуальних питань діяльності
системи, змін у законодавстві.
Багато чого можна взяти собі до уваги, запозичити досвід колег, звірити
свої дії, плани. Цікавими
на сторінках газети є також інтерв’ю зі справжніми професіоналами кооперативної справи, які щиро
діляться власним досвідом, своїм баченням сьогодення та перспектив. До
того ж газета надає можливість розповісти і про себе,
про досягнення кооперативних підприємств та організацій області, про наших кращих працівників.
Особливо цікавою газета стала з часу її виходу в
кольоровому вигляді. Завдяки кольоровим фото ми
можемо наочно побачити

події, якими пронизана історія споживчої кооперації України.
Наше видання сприяє активізації зусиль у всіх галузях
діяльності, виступає провідником суспільних процесів у
країні, слугує духовному збагаченню читачів та їхньому
змістовному дозвіллю.
Хочеться відзначити високий професіоналізм журналістів та кожного працівника окремо. Адже сплав натхнення, яке притаманне молодим кореспондентам, і зріла виваженість старшого по-

те, про що читаємо, порівняти оформлення своїх
торговельних закладів із
представленими в газеті.
Газета цікава для всіх:
від керівника – до рядового
працівника, пайовика та
навіть студента. Особливо
вдячними читачами газети
є ветерани споживчої кооперації, які сьогодні перебувають на заслуженому
відпочинку, і радіють кожному отриманому номеру.
Завдяки «Вістям…» вони
не втрачають зв’язків з системою, залишаються в курсі всіх подій у ній і мають
можливість бачити як і хто
продовжує їхню справу.
Ми, до речі, оформляємо їм
передплату за рахунок коштів спілки.
Вважаємо, що газета є не
тільки важливим джерелом галузевої інформації,
а й ефективним засобом
об’єднання кооператорів
усієї України, також вона
сприяє зміцненню зв’язків
між кооператорами різних
поколінь.
Бажаємо колективу журналістів плідної праці на
майбутнє та вітаємо з ювілеєм!

коління журналістів роблять газету однаково цікавою як для ветеранів споживчої кооперації, так і для
студентів наших навчальних закладів.
Саме авторам «Вістей…»
притаманний творчий пошук, аналітичність думок та
яскравість публікацій.
Тож щиро бажаю колективу газети наснаги, глибоких
думок, творчого неспокою і
легкого пера! Завжди зі своїх
сторінок несіть читачам
правду, будьте об’єктивними і принциповими.
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«Тільки ті, хто не бояться великих невдач, зможуть досягти великого успіху».
Роберт КЕННЕДІ, американський полiтичний i державний дiяч

НАС ВІТАЮТЬ

ПЕТРО КУЦИК,
РЕКТОР
ЛЬВІВСЬКОГО
ТОРГОВЕЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ,
ПРОФЕСОР:

– Шановний колектив
всеукраїнської
газети
«Вісті…»! Прийміть найщиріші вітання з нагоди
прекрасного ювілею –
25-річчя друку першого
номера газети!
Разом зі становленням
споживчої кооперації та
України вдосконалювало-

ся і Ваше видання. За два
з половиною десятиліття
у газеті багато чого змінилося: обсяг, поліграфічне
виконання, тематика та
назви рубрик. Проте, газета «Вісті…» була і є найкомпетентнішим виданням для кооператорів
України, адже впродовж

ОЛЕКСІЙ НЕСТУЛЯ,
РЕКТОР ВНЗ УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ
І ТОРГІВЛІ», ДОКТОР
ІСТОРИЧНИХ НАУК,
ПРОФЕСОР:

– Високодостойні вістяни,
наші давні друзі й істинні однодумці!
Щиро вітаємо вас із чвертьстоліттям на ниві розвою української кооперативної преси!
Із першого свого випуску
«Вісті…» є авторитетним майданчиком для обговорення актуальних питань суспільнополітичного, господарськоекономічного, культурномистецького життя, проблем і

цих років вона виступала
об’єктивним і хорошим
співрозмовником та мудрим порадником.
Щотижня, колектив
газети робить новий запис в особистий щоденник споживчої кооперації
України: інформує про
важливі й цікаві, приємні
й не дуже події, розповідає про успіхи, розмірковує про високе й не забуває про буденне, повертається спогадами у минуле
та мріє про майбутнє.
Впродовж 25 років у
нашому суспільстві відбулося багато змін. Але незмінним було те, що газета завжди була і залишається близькою читачам,

перспектив кооперативного
будівництва. На шпальтах газети оживають, відроджуються в нових варіаціях традиційні цінності, властиві українському народові, й ґрунтовно
осмислюються інноваційні
процеси сучасного глобалізованого світу.
Один із організаторів кооперативного руху – Борис Мартос – любив повторювати, що
«найбільші таланти знайдуть
у кооперації достойну для себе
роботу і поле діяльності». Тож
пишаємося, що на сторінках
шанованого кооперативного
видання потужно звучать голоси полтавських учених,
освітян, кооператорівпрактиків, обдарованої молоді, зримо постають будні й
свята нашого вишу, наша реальність і наші мрії.
Нам особливо важливо, що
багаторічна активна співпраця надає синергетичного розвитку Полтавському університету економіки і торгівлі та
«Вістям…», а її результати
сприяють розбудові споживчої
кооперації України ХХІ століття. Взірцем такого обопільного взаємозбагачення ідеями,
втіленими у просвітницькій і
етичній місії одного з проектів, започаткованих нами, є
публікація ряду статей про

СЕРГІЙ САЙ-БОДНАР,
ЗАСЛУЖЕНИЙ ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ,
КЕРІВНИК ПРЕС-ЦЕНТРУ
ТА МАРКЕТИНГУ ІНФОРМАЦІЙНОГО
АГЕНТСТВА «УКРІНФОРМ»:
– Правду в народі кажуть: «Як човен
назвеш, так він і попливе». Я би додав:
під якою зіркою «народиться» човен, така
йому й дорога!
«Вісті Центральної спілки споживчих
товариств України» з’явилися в інформа-
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її читають, їй довіряють,
вона знайомить про важливі події, про людей, які
прославляють кооперативну освіту, споживчу
кооперацію, економіку та
торгівлю. На мою думку,
«Вісті…» вчать любові й
розумінню, щирості та
відданості та є відмінною
школою майстерності декількох поколінь творчих
працівників. Приємно, що
газета приділяє багато
уваги діяльності та функціонуванню кооперативних навчальних закладів
України в тому числі і
Львівського торговельноекономічного університету, об’єктивно інформуючи про його навчально-

успішних випускників вишу.
Саме ваша газета в особі керівництва і колективу ініціювала
створення циклу нарисів про
визначних співвітчизників,
розуміючи, що позитивні наочні підтвердження успішності
фахівців, підготовлених в одному з найсучасніших українських університетів, який належить до системи споживчої
кооперації, нині особливо важливі. Доброзичлива зацікавленість і схвальні відгуки читачів «Вістей…» про публіцистичні портрети сучасників
дали поштовх до появи унікального за своїм документальним масштабом і пізнавальним та виховним значенням видання «Випускники
ПУЕТ: історії успіху», яке побачило світ 2016 року.
Дорогі вістяни! Ми цінуємо вашу громадянську позицію, професійну майстерність, глибоку внутрішню
культуру і невтомний творчий пошук. Щиро здоровлячи
вас з ювілеєм, бажаємо наснаги й натхнення! Хай поступу
на багатолітньому шляху газети й талановитого колективу незмінно сприяє усвідомлення важливості справи, яку
ви робите на благо людей та
України. Миру кожному серцю і кожному дому!

ційному просторі України тоді, коли ще
всіляких «вістей», було, хоч греблю гати...
Видавалися вісті і сільські, і міські, і обласні, і районні, і партійні, і безпартійні
й багато-багато інших... Тому коли
з’явилася інформація про започаткування свого друкованого органу Укоопспілкою України, у професійних журналістських та видавничих колах з’явився певний скептицизм: ну-ну, мовляв, не одна
така спілка уже видавала свої «вісті».
Але все благополучно згорталося, як
тільки до акціонерів доходило: газета –

наукові досягнення та
успіхи.
Колектив редакції є
талановитим та професійним, незважаючи на
виклики сьогодення залишається енергійною та
чудовою командою однодумців, здатною ефективно працювати в сучасному інформаційному
просторі.
Від імені університетського колективу та від
себе особисто зичу колективу газети міцного
здоров’я, творчого натхнення, професійних
здобутків, сімейного затишку та добробуту, цікавих подій, великих тиражів і відданих читачів!

ВАДИМ КРИЩЕНКО,
НАРОДНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ,
ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ
МИСТЕЦТВ, ПОЕТ-ПІСНЯР:
Вітаємо газету Вісті!
Бо їй сьогодні 25,
Втішайте нас ще років двісті!
Оклично хочеться сказать.
Читайте Вісті і любіте –
Там все, що нам в житті дано.
Надій травневих білі квіти
Хай дивляться вам у вікно.
Хай сіються слова перлинні
Про долю й працю трударів,
Хай допоможе Україні
Дійти до щастя ваш посів.

ТЕТЯНА ВЛАСЮК,
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
«ПОРАДНИЦІ»:
– Чи уявляли ми, ті, хто 25 років
тому тримав у руках перший номер
«Вістей…», виколисаний нашим невеличким редакційним колективом
на чолі з головним редактором Борисом Федоровичем Шинкаруком, що
наша маленька газета з часом стане
не лише незамінним джерелом інформації для системи споживчої кооперації України, посередницею між
кооператорами, а й помітним друкованим виданням у вітчизняному інформаційному просторі?! І що відзначатиме свій чвертьстолітній ювілей при доброму здоров’ї, маючи
численних, зацікавлених читачів?!
Що мине зовсім небагато часу, й
у вістянській родині з’являться нові

то не якась там іграшка; вона – мов ніжна
жінка, якою треба займатися щодня.
«Вістями Центральної спілки споживчих товариств України» завжди опікувалися і опікуються розумні й талановиті,
а головне – дуже відповідальні професіонали. Мені, як колишньому позаштатному співробітнику редакції «Вістей...»,
було надзвичайно цікаво працювати з
ідейним натхненником цього видавничого проекту Б.Ф. Шинкаруком та його сподвижником, керівником поліграфічного
«тилу» Ю.М. Суровцевим. Закладені ними

видання – «Порадниця», «Вісті… Діловий випуск», «Веселі вісті», власними силами буде створена потужна
поліграфічна база, й редакція стане
економічно сильним підприємством
споживчої кооперації.
Звісно, мені приємно, гордісно
бути причетною до такого успішного
проекту, що не зупиняється у своєму
розвиткові, і віднині вже як Co-op
media холдинг реалізовує нові амбітні плани – стати потужним учасником видавничої справи в Україні.
Щиро хочеться, аби наша іменинниця і надалі нарощувала свої
творчі сили, містила більше оптимістичного контенту – відтак, щоб споживча кооперація України розвивалася, успішно підлаштовуючись під
непрості умови глобалізованого сьогодення. Аби й надалі мала людей,
котрими могла гордитися і про яких
«Вісті…» цікаво та талановито розповідали б на своїх сторінках.
«Наша доля – рушати в дорогу в
негоду» – написав Борис Шинкарук у
першому слові до читача. Так, негоди багато було на вістянському шляху, але вона не завадила колективу
міцно стати на ноги.
Довгої й успішної дороги тобі, дорога моя газето! З днем народження!
З удячністю за те, що завдяки тобі
з’явилася моя, наша «Порадниця»!

«цеглини» уже чверть століття тримають
міцний фундамент і редакції «Вістей...»,
і редакції «Порадниця», і власного книжкового видавництва, і власної друкарні.
Приємно, що й нинішні керівники проектів сімейства «Вістей…» – дуже відповідальні перед своєю читацькою аудиторією, всіляко бережуть і примножують її.
З нагоди світлого ювілею «Вістей...»
щиро й сердечно вітаю усіх творців газети
з досягненням нею професійного повноліття і бажаю вам великої-великої вдячності
читачів і незмінної мудрості інвесторів!
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ПРО ЧАС І ПРО СЕБЕ

ЖУРНАЛIСТ –
ЦЕ ЗВУЧИТЬ
ГОРДО!

– Я – людина щаслива. Адже
моя трудова кар’єра – це улюблена справа – журналістика. Журналістом хотіла стати завжди.
Навіть у дитинстві. Мабуть,
тому, що росла у родині журналістів. Моїм ідеалом людини,
журналіста завжди був і лишається батько – заслужений журналіст і письменник Анатолій
Григорович Михайленко. У дитинстві журналістика приваблювала романтикою. Адже тато
дуже часто їздив у відрядження
– об’їздив увесь колишній Союз, і
загалом – півсвіту. У нас була чу-

дова родинна традиція – із кожного відрядження він привозив
мені ляльки. Для 70-х років, на
які випало моє дитинство, мати,
приміром, ляльку, яка сама ходила, вертіла головою і розмовляла
– із серії фантастики. А якими ж
цікавими були розповіді батька
про його відрядження! Про складність цієї професії не думала. Це
була романтика, і неймовірні
можливості. Навіть «червоний» і
«жовтий» корпуси Київського
державного університету ім.
Шевченка (нині Інститут журналістики Національного університету), а саме в останньому на той
час знаходився факультет журналістики, мені видавалися романтичними. Проїжджаючи повз
них, сама собі повторювала – я
тут обов’язково вчитимуся.
Не можу сказати, що вже у
старшому віці, коли стала студенткою омріяного вишу, а згодом почала працювати в газеті,
зникло почуття романтики від
професії. Хіба може воно зникнути, якщо журналістика відкриває
можливості спілкування, пізнання світу. Ні з чим не порівняне
відчуття, яке виникає від спілкування із героями публікацій.
Вони були у мене різні – відомі та
не дуже, але кожен талановитий,
розумний, креативний. Ти ніби
наповнюєшся енергією, думками
свого співрозмовника. І після цього світ сприймається по-іншому.
Мені подобається передчуття
написання матеріалу, яке
з’являється, коли перед тобою
чистий листок паперу, який нині
замінив екран комп’ютера. Цей
процес захоплює, майже так, як
читання книги. Коли у певний
день відпустки в голові починають юрмитися думки про те, щоб
я хотіла написати і як – знаю, час
на роботу. Скучила!!!

Оксана ГУЦУЛ,
головний редактор «Вістей…»

тивних і креативних колег.
Є щось магічне у нашій
професії: те, що кличе і в сніг,
і в дощ у дорогу; що будить
серед ночі, бо наснився той
поворот у статті, над яким
мізкувала напередодні; оте
солодке відчуття виконаного
обов’язку, коли твій матеріал
спочатку схвалює до друку
головний редактор, а потім
ще й телефонує вдячний герой публікації. Газета – живий організм, тому ситуації,
нештатні для когось, у нас

МIЙ КРАЩИЙ МАТЕРIАЛ
ЩЕ НЕ НАПИСАНИЙ
– З чого для мене почалася
журналістика? Не раз я ставила собі це запитання і щоразу
по-різному на нього відповідала. Варіантів відповідей є
багато, але лише їх сукупність викристалізувалась у
бажання присвятити себе
журналістиці, про що ніколи
за більш як 45-річну роботу на
газетярській ниві не пошкодувала, а ступивши на цю
звивисту стежку, ні разу з неї
не звернула. Вістянський період – як апофеоз моєї професійної діяльності. Щаслива,
що він все ще продовжується
і наряду з колосальною відповідальністю приносить величезне задоволення.
Мій перший матеріал, вміщений у районці, називався
«Малиновий дзвін». Уже не
пам’ятаю, чому саме малиновий, зате добре закарбувалося, що з мого допису, над котрим я кілька днів пітніла, залишився хіба що… підпис –
Людмила Вільчинська. При
цьому відповідальний секре-

тар Валентин Писанський аж
надто мене підхвалював і передрікав великий шлях у журналістиці. Чи й справді Валентин Степанович щось читав між рядками, а чи з делікатності так говорив, але я
йому повірила.
Тут, в Андрушівській районній газеті «Шлях до комунізму», познайомилася з Борисом Шинкаруком – уже тоді
сильним і авторитетним журналістом, на чиї критичні матеріали реагували відповідальні служби, вони часто ставали приводом для прийняття
постанов бюро райкому партії. А це, хто знає, вважалося
вищим пілотажем! Він очолював провідний відділ сільського господарства, а мене взяли
кореспондентом у партійне
життя. Так що з Борисом Федоровичем мені судилося починати свій творчий шлях і закінчувати його у започаткованій ним газеті. Щоправда, тепер уже без нього, але з колективом талановитих, перспек-

вважаються звичним явищем, а перша реакція на редакційне завдання: «Не
можу» дуже швидко змінюється на: «Якщо не я, то хто?».
Зате винагородою слугує
тільки нам, журналістам, відомий отой терпкуватосолодкий присмак мук творчості та запах щойно віддрукованого номера з твоїм авторським матеріалом.
Працювати на результат і
на совість – так би я визначила
свій підхід до роботи. А от наскільки це вдається – судити
вам, мої дорогі читачі. Принаймні, щодень дякую долі за
те, що привела мене у нашу чудову професію, що маю велике
щастя займатися справою, котру люблю, якою дорожу і пишаюся. Та навіть сьогодні, на
п’ятнадцятому році роботи у
«Вістях…», мене не полишає
відчуття, що кращий матеріал
мною ще не написаний.

Людмила ШАПОВАЛОВА,
редактор

ПРОСТО I ЩИРО: ПРО ОСОБИСТЕ I КООПЕРАТИВНЕ
– Мої найперші спогади з дитинства майже всі пов’язані із селом. Вірніше, із селами, бо мої папа і мама – уродженці Чернігівщини та Житомирщини. Щоліта мене відправляли то до однієї бабусі, то до іншої. І
ніщо тоді так не тішило, як похід із бабусями за ручку до сільської «лавки» (як казали
на Чернігівщині) або до «сільпо» (Житомирщина). Як же там пахло свіжим хлібом і
цукерками – моїми улюбленими карамельками «Подушечки в какао»! Без них та без
«сітра» ми додому не повертались. Було ще
багато чого смачненького, чим міська дитина могла поласувати в селі, – і гарячі пончики з повидлом, які привозили до «Буфету»,
і пухкі здобні булочки, яких люди брали десятками, і мої теж улюблені цукерки
«Прем’єра», які вже й не пам’ятаю коли бачила у продажу, десь зникли разом із дитинством…
Трохи пізніше, коли навчилася читати,
все дивилася на вивіски сільських продуктового та господарчого магазинів, того ж
«Буфету» і думала: «Ну що то за «кооп» такий збоку приписаний? Мабуть, це помил-

ка. Хотіли написати «коп.» (скорочено від
«копійка»), а вийшло «кооп». Минуло років
з двадцять, як я дізналася, що то було за
скорочення, від якого слова. Причому не
просто дізналася, а вже знаю достеменно і

про історію кооперації, і чим вона живе
нині. Ось так, зачепишся за якусь на перший погляд незначну деталь, і тільки через
багато-багато років зрозумієш, що насправді то була не дрібничка, а знак долі про те,
що стане для тебе важливим і значущим.
Пригадую ще таке, з кооперативного і
особистого. Був у мене дід, двоюрідний. А
в нього – кабанчик Васька. Пишу «в нього»,
бо для діда то був не просто кабанчик, а…
друг! Васька був замість собачки. Його ніколи вдень не зачиняли в сараї, він як вірний песик бродив і по двору, і по селу за
дідом від того дня, як той приніс його з базару. Їв і пив з мисочок біля веранди. Сусіди навіть не дивувалися, коли бачили як
дід Володя іде по вулиці, а за ним дріботить Васька. Та найсмішніше починалося,
коли дід приходив у «сільпо» і наказував
кабанчику чекати його біля входу. Та Васька за хвилину-дві прудко долав східці і з
тихим задоволеним рохканням вривався в
чергу покупців. Продавчиня, помітивши
такий «непорядок», зчиняла несамовитий
галас: «Виженіть свиню з магазину! Зі сви-

нями не можна!». Всі присутні котилися
від сміху, бо Васька, як цуценя, лягав біля
ніг діда і обводив чергу сумним здивованим поглядом, ніби не розуміючи, про яку
свиню йде мова. Коли Ваську кололи, дід
на два дні пішов з дому. Відтоді м’яса не їв
взагалі. Ніякого. Ще довго селяни, коли
приходили в «сільпо», згадували цю кумедну парочку, історія про яку стала місцевою легендою.
Від таких спогадів щось стискається всередині і одразу теплішає на душі. Мабуть,
це тому, що саме тепер розумію, наскільки
то безмежне і безумовне щастя – бути дитиною. І так вже сталося, що в картинках мого
безтурботного дитинства присутня і споживча кооперація, до висвітлення роботи
якої долучилася понад 17 років тому.
Хочу зізнатися, що я щиро рада тому, що
роблю газету про споживчу кооперацію
України, яка була, є і буде завжди. Принаймні я в це вірю. Все у нас буде добре!

Інна КУНИЦЬКА,
відповідальний секретар
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«Намагатися бути самим собою – єдиний спосіб мати успіх».
Фредерiк СТЕНДАЛЬ, французький письменник

ПО ЖИТТЮ –
IЗ ПОЧУТТЯМ УДАЧI

У ПОШУКАХ
КООПЕРАТИВНОЇ ІСТИНИ

– Для «Вістей…» я почала писати у лютому
1995 р., а вже за місяць
мене запросили до редакції. Була п'ятниця – 24 березня. Редакція тоді ще
розташовувалася в адміністративному будинку
Укоопспілки на Майдані
Незалежності, який нині
знає весь світ.
Маючи за плечима
трирічний досвід роботи
кореспондентом газети
«Донецький кооператор», я була знайома з
кооперативною тематикою. Однак мене вразила
атмосфера у «Вістях…» –
надзвичайно доброзичлива, тепла. Нараду творчих співробітників проводив головний
редактор Борис Шинкарук. Ми всі розмістилися за столом у невеликій кімнаті. Незабутні люди знову спливають перед очима такими, якими вперше їх побачила. Це заступники головного редактора Юрій Суровцев, Валерій Лисенко. Редактор відділу кооперативного життя Любов Жаркова. Редактор відділу культури Анатолій Михайленко. Спеціальний кореспондент Петро Коломієць.
Кореспондент Микола Атаманчук. Нарешті, єдиний, окрім мене,
власкор у західному регіоні України, львів'янин Михайло Беспалько. Нам представили також політичного оглядача «Вістей…», молодого та вже досвідченого журналіста Оксану Гуцул.
Розмова була діловою та водночас дуже дружньою. Головний
редактор повідомив, що збирається розширювати корпус власкорів. Борис Федорович наполегливо цікавився у нас, чим може допомогти редакція у нашій роботі.
Згодом така допомога приходила постійно, а того дня для мене
все тільки починалося.
З Києва до Донецька поверталася окрилена, з відчуттям величезної життєвої удачі. З цим відчуттям і йду по життю вже понад
20 років…

– Як професійного
журналіста доля звела
мене із споживчою кооперацією на початку
вісімдесятих, і відтоді
вона стала справою
життя. Досить довго я
шукав відповіді на запитання: в чому ж сутність кооперації, чи
здатні її ідеї бути зрозумілими мільйонам
українців? Професія
журналіста допомогла
мені знайти відповіді
на ці питання.
Працюючи в ІваноФранківській облспоживспілці, в кінці 80-х
років взявся за документальний кінопроект з життя та історії
споживчої кооперації
краю, який допомогли
створити львівські кіноматографісти. У
продовження теми
просвітництва згодом
ініціював та долучився разом із відомими
кооператорами Степаном Гранатом, Володимиром Скробачем
до створення музейного комплексу з історичного минулого та
сьогодення споживчої
кооперації. Зважаючи
на потребу поглиблення просвітницької
ролі преси, започатковував видання у 80-х

Ольга НАГІРНЯК,
власний кореспондент Східно-Південного регіону

роках першої кооперативної газети «Голос
пайовика», а у 1995
році – організовував
роботу видавництва
«Кооперативного букваря».
Я безмежно щасливий, що причетний до
виходу кооперативного часопису «Вісті…».
16 років тому Борис
Федорович Шинкарук,
прізвище якого назавжди вписано в історію української кооперативної преси,
прийняв мене в журналістський вістянський колектив.
Що таке «Вісті…»
для кооператорів? Це
поширення досвіду,
показ негативних тенденцій, які іноді економічно гноблять систему, відстоювання
прав та інтересів членів споживчих товариств, кооперативних
суб’єктів господарювання.
Як у власного кореспондента газети в
моїх обов’язках висвітлення кооперативного життя у п’яти областях Західної України. За роки праці в газеті я пізнав усі глибини кооперативного
життя, переконався у

широких перспекти- чої кооперації з підвах споживчої коопе- шивок «Вістей…».
рації, у її економічному потенціалі. Радий
Михайло МАЗУР,
власний кореспонбуду, якщо майбутні
дент у Західному
покоління вивчатирегіоні України
муть історію спожив-

ЩАСТЯ БАГАТО НЕ БУВАЄ
– Кажуть, неабияке везіння,
коли біля підніжжя життєвої та
професійної вершин, зустрічаєш доброго, мудрого, талановитого вчителя. Дарма, що за плечима університет, лекції відомих доцентів, професорів, академіків. Життя насправді доводить зовсім іншу істину: справжня школа життя починається,
коли виходиш у вільне професійне плавання. І лише ті люди,
які «ставитимуть тебе на крило», зможуть по-справжньому
прищепити любов до професії.
Мені в цьому плані надзвичайно пощастило, адже маю поруч
багато мудрих, досвідчених
Вчителів. Одні вчать мене найсокровеннішим азам журналістського мистецтва, інші –
щиро прищеплюють не лише
любов до професії, а й надихають добрим словом, додають
наснаги для творчості. А от
батьки... Вони з дитинства вчили жити по совісті. Цю науку
плекаю донині.

Мабуть, мої мама й тато – це
і є найцінніший дарунок, який
маю. Вони, на рідній Житомирщині, чекають мене з далеких
доріг, підтримують добрим
словом та щирою молитвою,
радіють моїм успіхам, сумують зі мною у складні хвилини
життя.
Скажіть, хіба може бути
щось важливіше за те, коли

тебе зустрічають батьки, радіють приїзду твоєї сім’ї, онуку
Дмитрику, який для них –
справжня радість та втіха? Хіба
може бути щось дорогоцінніше
за материнські сльози щастя
при зустрічі, за батьківське «Добрий день, доню!»? Хіба не
повинна дякувати Богу за те,
що усі найбільші свята відзначаю не у гамірному місті, а у
рідній сільській оселі, разом зі
своїми найріднішими людьми?
Хіба є ще щось смачніше у світі, ніж мамина запашна паска,
якою розговілися і цього року?
Ні, немає, не було і ніколи не
буде! І оце, як на мене, потрібно
берегти, як зіницю ока. Недарма ж кажуть, що вічно буде робота, вічно будуть проблеми,
порожні фрази та слова. Тільки
батьки не вічні, зрозуміти треба це відразу. Зрозуміти треба
тоді, коли вони ще живі. І оцю
істину ми повинні, наче дорогоцінний камінчик, передати у
спадок і своїм дітям. Аби й вони

розуміли, що повага до людей,
починається саме із сім’ї.
Приємно, що моєю другою
родиною, не менш цінною, 14
років тому стали кооператори
Рівненщини, а згодом і всієї
України. Адже понад 7 років
тому я приєдналася до великої
дружньої вістянської сім’ї.
Скажу відверто, спочатку було
навіть дещо боязно брати на
себе відповідальність презентувати кооперацію Рівненщини на шпальтах всеукраїнських «Вістей...». Але завдяки
рідним, друзям, колегам я переплела свою долю із кооперацією. І не шкодую, бо маю шанс
зустрічатися із добрими, мудрими, талановитими, високопрофесійними людьми, які щодня допомагають пізнати нові
грані насиченого кооперативного життя.
Багато років поспіль на «Вісті...» вже чекають і мої батьки,
які також є активними поціновувачами галузевого видання.

Дарма, що у нашій родині не
було кооператорів, але щоразу,
як тільки немає публікації про
Рівненщину, моя мама дивується. Це мамине щире здивування
теж спонукає писати ще більше, творити ще краще. Тепер
«Вісті...» вже стали рідними не
лише для мене особисто, а й для
моєї родини. Пригадую моменти, коли мій син Дмитро на канікулах у бабусі техніку читання тренував виключно на «Вістях...», принципово – на матеріалах про Рівненщину. Бувало
не раз, що і їхав зі мною у відрядження за сотню, а то й більше
кілометрів. А після повернення
додому переконував усіх, що
обов’язково буде кооператором,
хоча толком і не розумів цього
слова. Хтозна, може, і збудеться
його дитяче бажання. А ми
щиро порадіємо за нього…

Олена СОБКОВИЧ,
власний кореспондент
по Рівненській області
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ХОЧУ МИРУ
В КРАЇНI
– Будьмо знайомі! Працюю у «Вістях…» зовсім трішечки, тому певними грандіозними досягненням поки
складно ділитися. Однак
рада, що вдається пізнавати
систему кооперації, знайомитися з новими людьми,
адже це також хороший досвід. Тим більше, я, як людина, яка до цього працювала в
сфері культурної журналістики, приємно здивована, що

кооперація – не лише суцільна торгівля. Тут працюють і
розвиваються прекрасні освітяни, видавці досить цікавої
літератури, талановиті ди-

зайнери та й загалом – різносторонні люди.
Щодо мене, то в дитинстві
я хотіла стати або вчителем
англійської мови, або про-

ПРАГНУ ЗМІН НА КРАЩЕ

– До редакції газети «Вісті…» я потрапила зовсім випадково. Але у житті, як виявляється, випадковостей не
буває. Мала попрацювати тут зовсім
недовго (взагалі старалася ніде не затримуватися більше двох років, аби
розвиватися далі), а вийшло, що працюю вже 5(!) років. Такий собі перший
особистий ювілей на роботі, який співпав із 25-річним ювілеєм самої газети.
Я поняття не мала, що таке кооперація. У моїй пам’яті був тільки магазин у бабусиному селі, на фасаді якого висіли чотири літери КООП, значення яких зрозуміла тільки – як влаштувалася на роботу. І мені стало цікаво дізнатися трохи більше про цю
організацію, бо за характером – я
дуже допитлива до нового. Тим паче,
що з роками мені взагалі стає близькою тема села і його можливостей,
враховуючи який природний потенціал має наша Україна.
З кожним днем, з кожним номером
«Вістей…» я дізнавалась стільки ціка-

вого і корисного про систему кооперації, як вона працює (а вона таки працює!), а головне – про людей, які старанно день у день виконують свої
обов’язки з любов’ю до своєї роботи.
Інакше не було б таких результатів, які
я побачила за свої 5 років не тільки у
редакції, а й кооперації взагалі. І я зрозуміла чому. Секрет – у чесній праці та
єдності людей, які завжди підтримають
і допоможуть, як у сім’ї. Можливо, це
мене і підкупило тут затриматись? :)
Останні 5 років як для мене особисто, так і для кооперації в цілому
були не з легких, бо ми тісно пов’язані
з гіркими подіями в Україні. Але, як то
кажуть, чим гірше, тим сильніше
прагнення змін на краще.
25-річний ювілей газети «Вісті...»
співпав ще й з виходом книжки під
моїм авторством із серії «Сакральна
Україна» про Булгакова, за що я безмежно вдячна усім, хто спонукав
мене до цієї творчої праці та допомагав у її втіленні. Хтось колись сказав,
що любов до книги – це любов до мудрості. І я пишаюся тим, що ми намагаємося зберегти цю традицію.
Як безпосередній очевидець і творець прогресу та реформ у газеті «Вісті…» я бажаю подальшого процвітання всьому медіахолдингу CO-OP
Media. Щиро вітаю усіх і кожного та
бажаю здоров’я, задоволення від
життя і праці, та такого, всіма бажаного, мирного неба над головою!

Тетяна САМАЙДА,
літературний редактор

ВИПАДКОВІСТЬ, ЯКА СТАЛА ДОЛЕЮ
– Журналістикою почала займатись випадково: написала декілька статей для студентської газети і понеслось… Спершу це було
лише хобі, невелике захоплення, яке з часом
переросло у справу життя.
Розпочала свою професійну кар’єру з викладання основ журналістики у Чернігівському національному педагогічному університеті, а потім випадково потрапила до споживчої кооперації. Захоплююсь фотографією, хендмейдом
та подорожами. Люблю каву і сучасну літературу, тому мрію про відкриття кав’ярні-книгарні.
Наразі я можу описати все, що відбувається
зі мною однією фразою: я люблю те, що роблю
і роблю те, що люблю.

Яна МАРТИНЕНКО,
власний кореспондент
по Чернігівській області

давцем книг. А склалося так,
що здобула освіту в галузі
української філології, а з англійською просто добре «товаришую». Однак маю величезне стремління до вивчення ще кількох іноземних мов,
тому що подобається сам
процес заглиблення в мову.
Із книгами у мене також
своєрідна історія. Продавцем
книг я так і не стала (однак то
ніколи не пізно), але той
факт, що я їх обожнюю – незмінний. Я фанат як української літератури, так і зарубіжної. Люблю творчість наших письменників-сучасників: Юрія Андруховича, Юрія

Винничука, Василя Шкляра,
Любка Дереша, Марії Матіос,
Людмили Таран та ін. А поезія Сергія Жадана, Каті Бабкіної, Ірини Цілик, Ірини Шувалової, Юрка Іздрика постійно
мене заворожує. Улюблений
закордонний письменник –
Харукі Муракамі. А ще чекаю,
що на якийсь із українських
книжкових фестивалів усетаки приїде Стівен Кінг!
Окрім мов і книг люблю
хороше кіно. Для мене поки
геніальним режисером є
Крістофер Нолан і його фільмографія. Ну і театр, як же
без нього! Тут фаворит – Київський академічний Моло-

дий театр (улюблена вистава
– «Загадкові варіації», режисер-постановник Андрій Білоус).
Як і кожна людина, маю
багато-пребагато мрій. Із
глобального – хочу миру в
країні, налагодженої системи української економіки та
побільше усміхнених людей
на вулицях.
Газеті «Вісті…» бажаю
творчого довголіття, читацького визнання, натхнення й
невпинного руху вперед!

Тетяна ПАНАСЮК,
редактор рубрики
«Студентська хвиля»

ПИСАТИ ПРО РIДНИХ –

НАЙСКЛАДНIШЕ
– У галузевому виданні «Вісті…» я представляю споживчу
кооперацію Кіровоградської
області, намагаюся своєю творчою працею продемонструвати
успіхи, труднощі, турботи та
надбання місцевих кооператорів. У центрі моїх публікацій –
людина-кооператор, зі своїм
професійним ростом та максимальною віддачею улюбленій
справі. Знаю точно, що за кожним успіхом стоїть велика праця амбітної, працелюбної,
яскравої особистості, яка варта
того, аби про неї дізналася вся
кооперативна Україна.
Зі споживчою кооперацією,
як із газетою «Вісті…», я була
знайома давно, адже виросла у
родині кооператорів. Це було
поверхове знайомство, глибше
відбулося чотири роки тому,
коли я, закінчивши факультет
філології та журналістики Кі-

ровоградського державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка, розпочала своє професійне зростання в апараті управління
Споживспілки.
Споживча кооперація як
«країна в країні» – про неї так
просто не напишеш, якщо не
розумітимешся на її основах. У
перший місяць роботи я відкривала її для себе із навчальним посібником «Основи кооперації». Завдяки роботі у системі я мала нагоду відвідувати
різноманітні заходи, бути учасником семінарів-оглядів, спостерігати за робочими нарадами, спілкуватися із цікавими
людьми. Саме вони заряджають розумними думками та додають натхненного настрою.
Я завжди з нетерпінням очікую свої публікації у газеті.
Тому що на 100% знаю: коопе-

ратори Кіровоградщини починають читати щотижневик із
новин своєї області. Тоді розумієш, що працюєш недарма, це
надзвичайно приємно, але й
відповідально. Така відповідальність змушує бути скрупульозною, вимогливою до дрібниць, і особливо до себе. На
перспективу я мрію написати
про свого тата. Він працює у
системі майже 30 років. Але писати про найрідніших людей –
це легко і складно водночас. Як
і зараз про себе.

Ірина ШІХІЄВА,
власний кореспондент
по Кіровоградській області

ПОКЛИКАННЯ – ЖУРНАЛІСТИКА
– За фахом я філолог. За покликанням – була і залишаюся журналісткою. Більше двох десятків років працювала редактором заводського радіо. Понад чотири
десятки – співпрацюю з обласним радіо, де готувала і
вела передачу «На щастя, на долю», а зараз – радіосторінку «Героям слава!». Вдячна долі, що півтора десятка літ тому вивела мене на кооперативну стежину і
я маю за честь співпрацювати з газетою «Вісті…».
Люблю поезію, іноді й сама намагаюся «римувати». Краще показую композиторам-професіоналам.
Так з'явилося більше десятка пісень.
Душа не видає мої роки,
У ній ще буйно квітне черемшина,
Літа даються лиш тоді взнаки,
Коли дивлюсь на скроні свого сина.
***
Для талантів дороги всі звужено,
Для бездар – їм немає меж,
Тому стільки у нас незаслужено
Є заслужених і народних теж.

Зоя ЦВЄТАЄВА, власний кореспондент по
Житомирській області
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«Будьте насамперед людиною. Не бійтеся занадто обтяжити себе гуманністю».
Вiктор Марi ГЮГО, французький письменник

ДО СВЯТА

У

ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПІЛКИ
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
Заснована у травні 1992 р.

мі, – правда. Це й кохання
узбецького Ромео (справжнє
прізвище льотчика було
Марнсаєв) до дівчинильотчиці, і загибель обох закоханих; і звичка механіка
хрестити перед вильотом літаки; і потрапляння Маестро
в полон до своїх тощо.
Не обійшлося і без палок у
колеса від цензорів. Приміром, багато нервів коштувало Бикову затвердження на
роль автотехніка Макарича
ленінградського актора
Олексія Смирнова. Той був
відомий широкому глядачеві

насамперед як актор комедійного плану, а у Бикова він
фронтовик. Довідавшись про
це, чиновники від кіно збурилися: «Не бувати цьому! У
нього ж тупе обличчя!» Але
коли Биков заявив, що відмовиться знімати фільм, якщо
в ньому не буде Смирнова,
коли розповів про те, що «актор з тупим обличчям» – колишній фронтовик, який повернувся із війни повним кавалером орденів Слави, опір
чиновників був подолано.
Зйомки фільму почалися
22 травня. Л. Биков не любив,
коли його дублювали, тож усі
трюки намагався робити сам і
за час зйомок цілком пристойно освоїв керування літаками.
Правда, у повітря він їх не піднімав, зате самостійно запускав двигун і рулив по аеродрому. Без накладок не обходилося. Якось він не зміг розрахувати курс і праве колесо потрапило в яму від піротехнічного вибуху. Літак «клюнув»
носом, полетіли лопасті пропелера, заднє колесо відламалося разом зі стійкою. Биков
заробив на лобі здоровенну
гулю, але засмутився не через
ЗАСНОВНИК
Центральна спілка
споживчих товариств України,
ЦК профспілки працівників
споживчої кооперації України
www.coop.com.ua
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це. Справа в тім, що аварія сталася на тому самому «ЯКу» із
намальованими на борту нотами та скрипковим ключем.
Відновили «залізного птаха»
на місці, самотужки.
Через кілька днів трапилася нова НП: із картини пішов виконавець ролі Смуглянки Анатолій Матешко,
який спокусився головною
роллю в іншому фільмі. Заміну йому знайшли серед
зграї «жовторотиків» –
справжнім Смуглянкою
став дев’ятнадцятирічний
Сергій Подгорний, студент

театрального інституту,
який тільки-но закінчив
перший курс.
Зйомки фільму закінчилися у середині жовтня. Завдяки хорошим відгукам Віталія Попкова, прототипу
Маестро, та колишніх фронтовиків, які встигли подивитися фільм до його виходу на
широкий екран, Держкіно
СРСР прийняло рішення
заохотити творців картини.
6 лютого 1974 р. був виданий
наказ про виплату їм грошової
винагороди. При нагородженні особливо виділили режисера-постановника Леоніда Бикова: йому виплатили 200 карбованців премії і присвоїли
звання «Режисера-постановника 1-ї категорії» (для прикладу: акторам О. Смирнову,
В. Талашко та С. Іванову виплатили по 50 крб.).
Через кілька місяців
фільм «У бій ідуть лише «старі» збере чимало призів на
різних кінофестивалях і принесе дохід у сотні мільйонів
карбованців.

Підготувала
Інна КУНИЦЬКА
СВІДОЦТВО
ПРО ДЕРЖАВНУ
РЕЄСТРАЦІЮ
КВ №744 від 20.06.94 р.
ПЕРЕДПЛАТНІ ІНДЕКСИ:
30058, 01591, 23302

вариство, пройшовши з гідністю всі щаблі ділової
кар’єри: ревізор, голова Маначинського споживчого товариства, директор універмагу, директор Війтовецької
бази облкооплісгоспторгу
Хмельницької облспоживспілки, директор комбінату
громадського харчування
Волочиського райспоживтовариства.
Ваш професіоналізм, цілеспрямованість, багаторічна
СВІТЛАНУ
послідовна та наполеглива
ГРИГОРІВНУ
праця зробили вагомий внесок у розвиток споживчої
ВОРОБЕЦЬ,
кооперації Хмельниччини, а
голову ревізійної комісії
Спілки споживчих товариств Ваша мудрість і справедлиІвано-Франківської області, вість забезпечили повагу
серед колег, друзів та широз ювілеєм,
кого кола кооператорів.
який вона святкуватиме
Бажаємо Вам, шановний
6 травня.
ювіляре, міцного здоров’я
Шановна Світлано Григорів- та життєвої наснаги, сімейного щастя, злагоди та доно! Щиро вітаємо Вас зі
бробуту у Вашій оселі!
славним ювілеєм!
Вже понад 30 років Ви при- Нехай у Ваших задумах завжди буде мудрість, у служсвячуєте себе споживчій
бових справах – підтримка
кооперації Іванооднодумців, у серці – добре
Франківщини. За весь час
і сонячно від людської вдячроботи зарекомендували
ності!
себе як висококваліфікований спеціаліст, здібний, умі- Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я,
лий, розуміючий керівник.
море благ земних.
Принциповість, щирість, людяність і доброзичливість у А щедрі дні,
мов рушники квітчасті,
поєднанні з вимогливістю і
справедливістю забезпечи- Нехай ще довго
стеляться до ніг!
ли Вам авторитет і повагу
серед кооперативної спільноти Прикарпатського краю. З повагою
колектив працівників споНехай цей ювілей стане не
живчої кооперації
лише визнанням Ваших заВолочиського району
слуг, а й точкою відліку нових добрих справ на благо і
процвітання споживчої кооперації нашої області.
Бажаємо Вам міцного
здоров’я, щедрого людського щастя, родинного затишку й достатку, бадьорого настрою, оптимізму та успіхів
у професійній діяльності!

ВІТАЄМО!

«ЯК ЖЕ ВИ НЕ ПОМІТИЛИ?
МИ Ж СЬОГОДНІ
НАД МОЄЮ УКРАЇНОЮ БИЛИСЯ…»
ці травневі дні серед усіх свят головним для всіх
нас, нині живущих, є свято Перемоги. Подвиг наших батьків, дідів і прадідів у Другій
світовій війні назавжди залишиться у наших серцях. На
жаль, учасників і очевидців
тих страшних подій стає все
менше. Але забуття їм не загрожує. І багато в чому завдяки геніальним фільмам про
війну 1941–1945 рр., які саме
до 9 травня так щедро «крутить» наше ТБ. Однією із найкращих серед цих картин по
праву вважається «У бій
ідуть лише «старі» Леоніда
Бикова, знята за спогадами
радянських льотчиків.
Ідею цього фільму Леонід
Биков виношував досить довго – від початку війни. У 1941р.
йому було 12 років і він так
мріяв стати льотчиком! Але
в льотне училище хлопця не
взяли через невеликий зріст.
Мрії розбилися, однак любов
до людей цієї героїчної професії залишилася назавжди.
На початку 70-х Л.Биков у
співавторстві із двома сценаристами написав сценарій,
заснований на справжніх подіях 1941–1945 рр. Зокрема
прототипом командира ескадрильї гвардії лейтенанта Титаренка (він же Маестро) став
Герой Радянського Союзу Віталій Попков. У роки війни
він служив у легендарному
5-му гвардійському винищувальному авіаційному полку
і його ескадрилья була прозвана «співучою» за те, що в
ній був власний хор, а два літаки були подаровані фронту
оркестром Утьосова, на одному з них навіть красувався
напис «Веселые ребята».
Коли Биков писав сценарій, він намагався не дуже
відходити від реальних подій, хоча дещо все-таки додумав і змінив. Наприклад, він
вигадав нового персонажа –
Кузнєчика. Насправді низькі
віражі над аеродромом перед
дівчатами виробляв сам Попков, за що командир заборонив йому бойові вильоти на
місяць. Але таких відхилень
від реальних подій у сценарії
було небагато, і левова частина того, що ми бачимо у філь-
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З повагою
правління Споживспілки
Івано-Франківської
області та президія
обкому профспілки

ТЕТЯНУ ІВАНІВНУ
ПОЛУЛЯХОВУ,
головного бухгалтера товариства з обмеженою відповідальністю «Центральний
ринок м. Суми», з нагоди
50-річчя, яке вона
відзначила 1 травня.

ВІКТОРА
ВАСИЛЬОВИЧА
СЛОБОДЯНЮКА,
голову правління Волочиського районного споживчого
товариства, з 70-річним ювілеєм, який він святкуватиме
11 травня.
Шановний Вікторе Васильовичу, щиро та сердечно вітаємо Вас з ювілеєм!
Весь Ваш життєвий шлях
нерозривно пов’язаний із
споживчою кооперацією.
Понад 16 років Ви очолюєте
наше районне споживче то-

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
ОКСАНА МИХАЙЛЕНКО-ГУЦУЛ
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
ІННА КУНИЦЬКА

Тетяна Іванівна Полуляхова
присвятила споживчій кооперації 28 років свого життя.
Трудову діяльність Тетяна
Іванівна розпочала після закінчення Бєлгородського
кооперативного інституту в
1988 р. ревізором управління ринками Сумської облспоживспілки. У 1989 р. була
переведена на посаду головного бухгалтера Центрального ринку м. Суми, де
і працює по теперішній час.
Вона є членом Ради та членом правління облспоживспілки.
На всіх посадах Тетяна Іванівна зарекомендувала себе
здібним, умілим організатором, творчо застосовуючи
свої знання із вдосконален-

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

ня роботи ринку. Її невтомна праця неодноразово відзначалась нагородами Укркоопспілки, обласної ради
та міського голови. Нагороджена Почесною відзнакою
Укркоопспілки «Знак Пошани», Грамотою Верховної
Ради України.
Тетяна Іванівна щира, доброзичлива, скромна, витримана, готова завжди
прийти на допомогу, за що
користується заслуженою
повагою і авторитетом у колективі та серед кооператорів області.
Шановна Тетяно Іванівно!
У цей ювілейний день висловлюємо Вам глибоку
шану та вдячність за невтомну працю та відданість
споживчій кооперації.
Нехай у Вашому домі завжди панують мир і злагода, а доля дарує Вам міцне
здоров’я, довголіття, родинне щастя. Хай сонце зігріває
Ваше добре серце кооператора, а запал його буде гарячим та нескінченним!
З повагою та найкращими
побажаннями правління
Сумської облспоживспілки,
президія галузевого обкому
профспілки

МИКОЛУ
ДМИТРОВИЧА
СІЩУКА,
ветерана споживчої кооперації, колишнього голову
правління Надвірнянського
районного споживчого товариства, з 80-річним ювілеєм.
Шановний Миколо
Дмитровичу!
З нагоди Вашого ювілею
прийміть сердечні вітання
та побажання міцного
здоров’я, миру, безмежного
добра, благополуччя, довгих років життя!
Ваші вісімдесят – це чудова,
переконлива і яскрава книга
життя, гортаючи яку захоплюєшся, надихаєшся і радієш. Вам завжди були притаманні висока працездатність, професіоналізм, вимогливість до себе і підлеглих, відповідальність за
доручену справу.
Хай наснага не полишає Вас,
а всі оточуючі цінують, поважають, завдячують і вклоняються Вашій мудрості, людяності, чуйності. Хай здійсняться усі Ваші задуми!
Минули, наче мить, десятки літ,
Вони – як дощик
по тоненькій шибці,
Вони – як ніжний
яблуневий цвіт,
Вони – як тонкі струни
в першій скрипці.
Тож хай той цвіт
повік не обліта,
Хай струна співає, а не рветься,
Хай доля не скупиться на літа,
Хай Божа благодать
панує в серці.

З повагою
правління та об’єднаний
комітет профспілки
Надвірнянського районного
споживчого товариства
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ
ПОНЕДІЛОК, 8
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Д/ф «Дніпровська балада»

07.20 Надзвичайні новини. Під-

12.00 ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА
ХВИЛИНА МОВЧАННЯ
14.00 День Пам’яті та Примирення. Офіційні заходи

вулиці»

1+1

08.50, 15.20, 20.00 Т/с «Офі-

06.00 ТСН

го Райана» 16+
14.50 Х/ф «300 спартанців»

06.45 Х/ф «Летять журавлі»
08.40 Х/ф «Ати-бати, йшли

16+
16.50 Х/ф «300 спартанців-2.
Відродження імперії» 16+

солдати»
10.25 Х/ф «Велика різниця»
12.10 Х/ф «Трава під снігом»

14.35 Д/ф «Загальний зшиток»

18.45 Факти. Вечір

15.35 Д/ф «Нульовий рубіж»

19.20 Надзвичайні новини

16.40 Д/ф «49»

20.10 Х/ф «Конвой» 16+

17.50 Х/ф «Штиль»

23.50 Х/ф «Крейсер» 16+

19.40 Д/ф «Голод до правди»

02.05 Небачене Євробачення

21.00 Новини

02.20 Х/ф «Відчайдушний» 16+

16.05 Х/ф «Дачна поїздка сер17.40 Х/ф «Джентльмени уда-

СТБ

(нічний канал)
01.20 Телесеріал «Час збирати
02.35 Д/ф «Київ. Початок ві03.30 Д/ф «Кузьма Дерев’янко.
Генерал Перемоги»

18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
20.00, 22.35, 02.30 «Слідство
ведуть екстрасенси»

04.20 Т/с «Травма»

00.35 «Давай поговоримо про

УКРАЇНА

07.00 Марафон «Наша Перемога»
«старики»»

09.30 Х/ф «Летять журавлі»
11.35, 01.25 Х/ф «Холодне літо

20.30

Панютою

13.35 Х/ф «Ати-бати, йшли
15.20 Х/ф «Повстання планети

10.45 Х/ф «Райський куточок»

17.30 Х/ф «В бій ідуть тільки

12.40, 15.20 Т/с «Моє нове
15.00, 19.00, 02.50 Сьогодні
16.40, 19.50, 03.30 Т/с «Неско-

старі»

ремоги. Будемо жити!».
Прем’єра

життя»

мавп» 16+

«Перемога.

22.45 Док.проект «Люди пе-

16+

солдати»

Концерт

Одна на всіх». Прем’єра

07.50 Зоряний шлях
08.50 Х/ф «Подруги»

53-го»

20.00 «Подробиці»

20.15 Д/ф «Діти Перемоги»

09.00

13.00 Новини (із сурдоперекладом)
15.00 Новини
до Дня української армії
17.10 Хокей. Чемпіонат світу-

«Стосується

02.20 Зоряний шлях

Арктиці»

ВІВТОРОК, 9
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Д/ф «Загальний зшиток»

нідом Каневським»
07.30 Х/ф «Балада про солда-

10.00 Урочистості з нагоди
річниці Перемоги над фашизмом у Європі

09.20 Х/ф «Щит і меч»
«Стосується

кожного»
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Спокуса» 12+
22.50 Т/с «Я повернуся» 16+
01.35 «Подробиці»
02.05 Х/ф «Дот»
03.30 Х/ф «Жіночі радощі та
печалі»
04.50 «Подробиці»

ICTV
05.55 Служба розшуку дітей
06.00 Надзвичайні новини
06.50 Факти тижня. 100 хвилин з Оксаною Соколовою
(повтор)

20.10 Х/ф «Лють» 16+

12.15 Д/ф «Рустам Хамраєв»

16.00 «Жди меня»
Ток-шоу

Миру»

19.20 Надзвичайні новини

13.10 Х/ф «Штиль»

22.40 Д/ф «Вони закінчили війну»

15.05 Д/ф «Олександра Шулежко. Доля праведниці»
15.50 Д/ф «Легіон»

16+
03.30 Стоп-10

22.45 Мегалот

23.10 Т/с «Роксолана»

2017 (Швейцарія — Біло-

05.50 Вічне

06.55 «Все буде добре!»

21.30 За крок до Євробачення

08.55, 18.30 «За живе!»

22.00

16.10 Х/ф «Лють» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Секретний фронт

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля-3»
12.20, 20.15 Т/с «Родичі» 12+

00.40 Х/ф «Джентльмени уда-

11.00 «Міняю жінку-11»

10.50, 18.30 «За живе!»

12.20, 20.15 Т/с «Родичі» 12+

12.10 «МастерШеф-4»

14.45,

16.00 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
20.00,

23.00

«МастерШеф

Діти-2»
22.25 «Небачене Євробачення»
00.50 «Слідство ведуть екстрасенси»

07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15 Зоряний шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30, 05.20 Агенти
справедливості 16+
15.00, 19.00, 23.00, 02.40 Сьогодні
16.10 Історія одного злочину

05.25 «Подробиці»

20.00,

05.55 Мультфільм

каміння»

сенси»

«Сімейні

16.45, 19.30 ТСН
17.10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
22.20, 02.10 Х/ф «Ред-2» 16+
00.45 Х/ф «Дачна поїздка сержанта Цибулі»

06.20, 13.20 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини

ІНТЕР
05.30, 20.00, 02.10 «Подробиці»
06.00 Мультфільм
06.20, 14.15 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.00, 12.25, 20.30 Т/с «Спокуса» 12+

16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+

15.50, 16.45 «Речдок»

19.45 Ток-шоу «Говорить Укра-

18.00, 19.00, 04.45 Ток-шоу

їна»

«Стосується кожного»

21.00 Т/с «Штрафник»
23.30 Т/с «Закон і порядок.

ІНТЕР

18.00, 22.00 «Вікна-Новини»

00.20 «Слідство ведуть екстра-

15.45

мелодрами-6»

УКРАЇНА

Злочинний намір» 16+

чі»

00.10 Т/с «Роксолана»

23.25 Т/с «Коли ми вдома»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,

09.30 «Чотири весілля-3»

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

00.00 ТРК «ЕРА»

(нічний канал)

1+1

09.30 «Все буде смачно!»

16.00 «Все буде добре!»

01.20 Телесеріал «Час збирати

04.20 Т/с «Травма»

07.30 «Все буде добре!»

ший півфінал

Діти-2»

2017 (Чехія — Норвегія)

данок з 1+1»

04.30 Реальна містика

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

каміння»
02.30 Хокей. Чемпіонат світу-

12.00 ТСН

03.30 Зоряний шлях

«МастерШеф

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

12.05 Х/ф «А зорі тут тихі»

22.45

гий півфінал

01.20 Телесеріал «Час збирати

12.45, 15.45 Факти. День

10.15 Х/ф «Рідна кров»

конкурс

конкурс

(нічний канал)

Євробачення-2017. Пер-

Пісенний

Пісенний

рядового Райана» 16+

06.10 Агенти справедливості

«Валькірія» 16+

21.00 Новини

22.00

русь)

22.20, 02.10 Х/ф «Операція

СТБ

21.30 За крок до Євробачення

11.55, 13.20 Х/ф «Врятування

04.20 Т/с «Травма»

Роксолана»

19.05 «Х/ф «Жива»

Поверни мені ім’я»
21.00 Новини

00.10 Т/с «Роксолана»

11.00 Більше ніж правда

23.40 Т/с «Коли ми вдома»

17.10 Т/с «Величне століття.

18.15 Д/ф «Золотий вересень»

19.30 Обличчя війни

09.15 Надзвичайні новини

СТБ

21.30 Д/ф «Ампутація»

16.45, 19.30 ТСН

16.45 Д/ф «Срібна Земля»

17.10 Хокей. Чемпіонат світу-

08.45 Факти. Ранок

21.00 Новини

10.55 «Міняю жінку-11»

00.30 Х/ф «Список Шиндлера»

16.35 Д/ф «Межа туманів»

00.00 ТРК «ЕРА»

20.20 Д/ф «Межа туманів»

12.45 Х/ф «Ворог біля воріт»
18.45 Факти. Вечір

10.55 Акція «Перша Хвилина

та»

оборона
06.30 Ранок у великому місті

02.15 Стоп-10

10.10 Х/ф «Крейсер» 16+
15.00 Х/ф «Конвой» 16+

15.35 Надвечір’я. Долі

Євробачення-2017. Дру-

19.55 Слідство. Інфо

09.15 Надзвичайні новини

06.00 М/ф «Легенда про ста06.15 «Слідство вели... з Лео-

08.45 Факти. Ранок

Громадянська

00.50 Т/с «Лас-Вегас» 16+

каміння»

06.30 Ранок у великому місті

10.00

22.25 Х/ф «Викуп» 16+

02.30 Хокей. Чемпіонат світу-

05.35 Громадянська оборона

05.35,

19.30 Обличчя війни

01.20 Телесеріал «Час збирати

04.45 Дивитись усім!

04.45 Дивитись усім!

21.25 Т/с «Пес-2» 16+

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

04.15 Факти

04.25 Факти

русь)

23.00 UA.ПЕРШИЙ. СУПУТНИК

Ток-шоу

15.00 Новини

лецькою

ICTV

2017 (Швейцарія — Біло-

02.20 Х/ф «Доля людини»

ICTV

00.00 Х/ф «12 мавп» 16+

рий маяк»

конкурс

23.00 ТРК «ЕРА»

21.00 Т/с «Штрафник»

04.50 «Ескімоска-2. Пригоди в

ІНТЕР

Пісенний

(нічний канал)

23.00 Х/ф «Місто 44» 18+

18.00

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

рена»

19.30 ТСН

04.05 «Готуємо разом»

04.20 Студія Вашингтон

22.55 Вічне

кожного»

13.30 Х/ф «Ціна солі»

20.20 Д/ф «Неоголошена війна.

23.30 Т/с «Я повернуся» 16+
03.50

13.00 Новини (із сурдопере-

2017 (Чехія — Норвегія)

та»

05.20 Агенти справедливості

15.30 «Героям слава!» Концерт

14.20 Т/с «Завдання особли-

хай глибше»

19.55 «Схеми» з Наталією Сед-

13.30 Х/ф «Ціна солі»

13.00 Х/ф «В бій ідуть тільки

Прем’єра

06.50 «Події тижня» з Олегом

данок з 1+1»

02.20 Х/ф «12 мавп» 16+

стрів України

05.20 Х/ф «Доля людини»

17.10 Т/с «Танкіст». 1-4 сс.

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

02.40 Х/ф «Балада про солда-

11.10 Засідання Кабінету Міні-

ІНТЕР

«Тайфун». 1-4 сс. 16+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ТСН

00.00 Т/с «Закон і порядок.

ший півфінал

вої важливості. Операція

секс-3»

1+1

23.20 Т/с «Я повернуся» 16+

Євробачення-2017. Пер-

Арктиці»

10.35, 18.30 «За живе!»

16.00 «Все буде добре!»

йни»

21.00 Т/с «Штрафник»

СЕРЕДА, 10

08.40 «Все буде смачно!»

13.50 «Битва екстрасенсів-13»

20.00, 02.10 «Подробиці»

19.30 ТСН

11.50 Х/ф «Молода дружина»

каміння»

18.00, 19.00, 04.45 Ток-шоу

15.00, 19.00, 01.40 Сьогодні

Злочинний намір» 16+

12.30 Д/ф «Євробачення. Ди-

кладом)

15.50, 16.45 «Речдок»

04.15 Служба розшуку дітей

04.40 «Ескімоска-2. Пригоди в

06.40 «Все буде добре!»

куса» 12+

«Стосується кожного»

чі»

00.40 Х/ф «Місто 44» 18+

Миру»

церські дружини»

11.00, 12.25, 20.30 Т/с «Спо-

04.20 Зоряний шлях

жанта Цибулі»

20.15 Т/с «Родичі» 12+

21.45 Акція «Перша Хвилина

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.20 «Давай одружимося»

07.00 Х/ф «Весна на Зарічній

09.10 Х/ф «Ворог біля воріт»

23.00 ТРК «ЕРА»

07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»

06.20 Сьогодні

08.15 Антизомбі
11.40 Х/ф «Врятування рядово-

09.55, 12.01 Х/ф «Повернення»

УКРАЇНА

03.45 Д/ф «Каїнова печать»
04.20 Т/с «Травма»

сумки

23.20 Т/с «Я повернуся». Заключна серія 16+
02.40 Х/ф «В бій ідуть тільки
«старики»»
04.05 «Готуємо разом»

ЧЕТВЕР, 11
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ICTV
04.20 Студія Вашингтон

09.00 Х/ф «Одержимість»

04.25 Факти

11.00 Х/ф «Кохання. Це слово

04.45 Дивитись усім!

із семи букв»

05.35 Громадянська оборона
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.15 Надзвичайні новини

(нічний канал)
01.20 Музичне турне

10.45, 13.15 Х/ф «Викуп» 16+

02.30 Хокей. Чемпіонат світу-

13.30, 16.10 Т/с «Ніконов і Ко»
16+

2017 (Швеція — Італія)

20.15 «Українські сенсації»

07.15 Зоряний шлях

08.00 «уДачний проект»

09.05 Х/ф «Вербна неділя» 16+

23.10 «Світське життя»

08.40 Т/с «Штрафник»

09.00 «Готуємо разом»

18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»

00.10 «Ліга сміху»

15.00, 19.00, 01.10 Сьогодні

10.00 «Орел і решка. Рай і пе-

18.30 Т/с «Коли ми вдома»

04.25 «Вечірній Київ»

15.20 Х/ф «Везуча» 16+

20.00, 23.30 «Холостяк-7»
22.25 «Небачене Євробачення»
01.20 «Слідство ведуть екстрасенси»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,

22.25 Х/ф «Орлиний зір (На гач-

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

ку)» 16+
00.45 Т/с «Лас-Вегас» 16+

данок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля-3»

02.10 Стоп-10

10.55 «Міняю жінку-11»
14.45,

06.55 «Все буде добре!»
08.55 «Все буде смачно!»
10.50, 18.30 «За живе!»
12.05 «МастерШеф Діти»
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»

15.45

мелодрами-6»

Роксолана»
20.15

коміка.

Діти-2»

ною»

06.20, 14.15 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,

09.20 «Давай одружимося»

годні

11.00, 12.25 Т/с «Спокуса» 12+
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00

Ток-шоу

«Стосується

кожного»

16.10 Історія одного злочину
16+

20.00, 02.45 «Подробиці тижня»

18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Штрафник»
23.30 Т/с «Закон і порядок.

22.00 Т/с «Завдання особли-

кладом)
13.15, 15.20 Д/с «Мисливці на
нацистів»
15.00 Новини

ICTV

СУБОТА, 13
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 М/с «Книга джунглів»
09.55 Хто в домі хазяїн?

10.55, 11.50 Відпустка за об-

15.00 Х/ф «Мисливці на ганг-

16+
18.45 Факти. Вечір

русь)

19.15 Надзвичайні новини. Під-

20.30 Х/ф «Гладіатор» 16+

00.35 Д/ф «Павло Вірський. Та-

Гра тіней» 16+

05.50 «Все буде добре!»

04.45 Книга.ua

07.45 «Холостяк-7»

05.15 Д/ф «Олександра Шулеж-

09.00 «Все буде смачно!»

ко. Доля праведниці»

Діти-2»

06.10 Х/ф «Кардіограма любо-

07.55 «Караоке на Майдані»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

свого тіла-4»

20.55 «Один за всіх»

11.05

22.00 «Небачене Євробачення»

«Розсміши

коміка.

Діти-2»
12.55, 14.00, 15.05, 16.05,
УКРАЇНА

17.10 «Світ навиворіт-2.
Індія»

06.30 Сьогодні
07.10 Зоряний шлях

19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»

08.00 Т/с «Штрафник»

21.00 Х/ф «Службовий роман»

14.15 Т/с «Півкроку до родини»

Діти-2»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

22.50 «Україна має талант!

20.30 Обличчя війни

20.20 Антизомбі

10.00 Х/ф «Кардіограма любо-

недосяжний»

ведуть екстрасенси»

10.10 «Розсміши коміка-2017»

19.00 «Україна має талант!

19.20 Надзвичайні новини

16.30, 21.15 «Вечірній Квар-

18.05, 22.30, 00.35 «Слідство

13.20 «МастерШеф Діти-2»

19.40 Богатирські ігри

ві»

16.10, 23.25 «Я соромлюсь

18.30 «Українські сенсації»

21.50 Т/с «Коли ми вдома»

12.00 Х/ф «Абонент тимчасово

14.15 Х/ф «Неймовірні пригоди
італійців в Росії»

ві»

02.15 Х/ф «Принцеса на бобах»

05.45 «ВусоЛапоХвіст»

09.50 «Караоке на Майдані»
11.00 «Україна має талант!

09.40 Маріччин кінозал. М/ф

СТБ

СТБ

04.15 Театральні сезони

00.50 Т/с «Лас-Вегас» 16+

07.00 «Світське життя»

тал»

03.05 Т/с «Слідчі» 16+

09.00 «Лото-Забава»

09.50 «Холостяк-7»
1+1

01.40 Т/с «Лас-Вегас» 16+

2017 (Франція — Чехія)

сумки

08.55 «Все буде смачно!»

русь)

23.40 Х/ф «Вікінги проти прибульців» 16+

«Маша і ведмідь»

2017 (Словенія — Біло-

16+

03.05 Стоп-10

тро»

1+1

лямова

13.30, 16.10 Т/с «Ніконов і Ко»

23.00 UA.ПЕРШИЙ. СУПУТНИК

Гра тіней» 16+

02.25 Хокей. Чемпіонат світу-

ня» 16+

2017 (Словенія — Біло-

04.00 Хокей. Чемпіонат світу-

14.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+
16.15 Х/ф «Шерлок Холмс-2.

сік»

кий, як є»

міном

17.00 Х/ф «Розбірки у Бронксі»

01.30 Євробачення-2017. Піс-

Бронксі» 16+

з Оксаною Соколовою

стерів» 16+

Євробачення-2017. Фінал

10.10 Х/ф «Наскрізні поранен-

12.45 Факти. День

01.20 Музичне турне

12.45, 15.45 Факти. День

стерів» 16+

21.30 Д/с «Традиційні свята

13.10 Х/ф «Наскрізні поранен-

конкурс

06.35 Т/с «Відділ 44» 16+

12.00, 13.00 Х/ф «Розбірки у

11.50 Благодійна акція «Неза-

Пісенний

04.40 Т/с «Слідчі» 16+

ня» 16+

20.30 Перша шпальта

(нічний канал)

02.15 Х/ф «Одержимість»

01.40 Т/с «Лас-Вегас» 16+

лежко. Доля праведниці»

13.00 Скетчком «На трьох» 16+

02.00 Мегалот

23.00 ТРК «ЕРА»

19.45 Д/ф «Олександра Шу-

04.15 Факти

23.00 Відеофільм-вистава «Ре-

09.50 Дизель-шоу. Дайджест

18.45, 21.05 Факти. Вечір

22.55 Вічне

2017 (Франція — Чехія)

11.00 Фольк-music. Діти

09.15 Надзвичайні новини

23.45 Х/ф «Мисливці на ганг-

17.10 Хокей. Чемпіонат світу-

10.20 Хочу бути

08.45 Факти. Ранок

21.25 Дизель-шоу

ICTV

16.25 Д/с «Садові скарби»

08.55 Я зняв!

22.00

21.30 Д/ф «Вбивство Павла»

15.50 Перший на селі

18.45 Факти тижня. 100 хвилин

04.25 Факти

21.00 Новини

14.25 Фольк-music

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

19.40, 21.30 За крок до Євро-

ки»

23.00 UA.ПЕРШИЙ. СУПУТНИК

06.05 ТСН

2017 (Швеція — Італія)

13.20 Фольк-music. Діти

07.55 М і Ж

17.40 Т/с «Пес-2» 16+

17.10 Хокей. Чемпіонат світу-

12.50 Євробачення. Післямова

16+
04.05 Х/ф «Анонімні романти-

23.00 ТРК «ЕРА»

22.30 Х/ф «Шерлок Холмс-2.

(На гачку)» 16+

конкурс

07.00 Дивитись усім!

20.05 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+

10.45, 13.15 Х/ф «Орлиний зір

Пісенний

12.45 Факти. День

бутня Квітка». Телеверсія

завжди»
00.00 Х/ф «Хрещений батько»

09.00

Мацурі»

бачення

09.50 Інсайдер

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

22.25 Д/с «Розповіді про Хан-

21.00 Новини

04.45 Дивитись усім!

20.30 Х/ф «Я буду чекати тебе

21.00 Новини

04.20 Студія Вашингтон

06.30 Ранок у великому місті

ція»

ський назавжди»

05.30 Т/с «Відділ 44» 16+

17.10 Хокей. Чемпіонат світу-

конкурс

13.00 Новини (із сурдопере-

футболіст Європи»
00.20 Х/ф «Така вона, гра»

05.20 Зоряний шлях

04.25 «Жди меня»

Євробачення-2017. Дру11.25 «Євробачення. Еволю-

«Кращий

05.10 Факти

16.20 Богатирські ігри

05.35 Громадянська оборона

гий півфінал

Док.проект

03.45 Реальна містика

01.30 Х/ф «Місяць травень»

04.15 Служба розшуку дітей

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

которой нам не жить»

Злочинний намір» 16+

15.40 Чоловічий клуб

ICTV

НЕДІЛЯ, 14

Євробачення-2017. Фінал

03.50 Док.проект «Лобанов-

«Тайфун». 1-4 сс. 16+

03.30 Зоряний шлях

П’ЯТНИЦЯ, 12

назавжди».

02.45 Х/ф «Місяць травень»

14.25 Чоловічий клуб. Спорт

Злочинний намір» 16+

Пісенний

їна»

вої важливості. Операція

04.30 Реальна містика

«Лоба-

20.00, 02.15 «Подробиці»

00.00 Т/с «Закон і порядок.

07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»

15.00, 19.00, 23.00, 02.40 Сьо-

новський

23.20

17.40 Новини

справедливості 16+

Док.проект

Слідами «горіхової мафії»

11.30 Реальна містика

09.00

16.10 Історія одного злочину

23.20 Спеціальний репортаж.

09.15 Зоряний шлях
13.30, 15.30, 05.20 Агенти

із

20.30 Концерт «Команда, без

21.00 Т/с «Штрафник»

06.00 Мультфільм

07.15, 08.15 Ранок з «Украї-

15.00, 19.00, 23.00, 03.00 Сьо-

19.45 Ток-шоу «Говорить Укра-

05.30 «Подробиці»

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

20.00 «Подробиці»
«Доярка

Прем’єра

18.00 Т/с «Райське місце» 16+

ІНТЕР

06.10 Агенти справедливості

18.00

00.00 «Вечірній Київ»

сенси»

УКРАЇНА

11.30 Реальна містика

22.00 «Вечірній Квартал»

01.10 «Слідство ведуть екстра-

на всех»

Хацапетівки-2». 1-5 сс.

16+

03.00 Д/ф «Діти Перемоги»

17.40 Концерт «Победа. Одна

ки». 1-4 сс.
Т/с

моги. Будемо жити!»
14.15 Т/с «Танкіст» 1-4 сс.

05.00 Зоряний шлях

годні

«Розсміши

16+
03.30 Реальна містика

ливості 16+

17.10 Т/с «Величне століття.

02.00 Історія одного злочину

10.00 Т/с «Доярка із Хацапетів13.40

ки»
13.20 Док.проект «Люди Пере-

09.30 «Україна вражає»

13.30, 15.30 Агенти справед-

16.45, 19.30 ТСН

вулиці»

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з «Украї-

12.00 Х/ф «Анонімні романти-

23.15 Х/ф «Весна на Зарічній

06.10 Агенти справедливості

09.15 Зоряний шлях
«Сімейні

06.10 Х/ф «Казка про загубле-

11.00 «Орел і решка. Перезавантаження»

21.20 Х/ф «Доля Марії»

ніка Гаврилова»

ною»

12.20 Т/с «Родичі» 12+

СТБ

родини» 12+

ІНТЕР

07.50 Х/ф «Кохана жінка мехаУКРАЇНА

12.00 ТСН

кло»

17.15, 19.40 Т/с «Півкроку до

ний час»

19.20 Надзвичайні новини
20.20 Інсайдер

ніка Гаврилова»

07.00 Сьогодні

06.25 Х/ф «Мама мимоволі»

05.50 Вічне

18.45, 21.05 Факти. Вечір

06.20 Х/ф «Кохана жінка меха-

19.30 ТСН

04.20 Т/с «Травма»

17.40, 21.25 Т/с «Пес-2» 16+

УКРАЇНА

18.30 «Розсміши коміка-2017»

16+

09.50 Секретний фронт
12.45, 15.45 Факти. День

СТБ

23.00 Телевистава «Сто тисяч»

Діти-2». Підсумки голосування

00.00 «Концерт Джамали «I
BELIEVE IN U»
01.50 «Аргумент кiно»
03.35 «Світське життя»

01.15 «Слідство ведуть екстрасенси»

17.50, 20.00 Т/с «Зведена сестра»
19.00, 05.50 «Події тижня» з
Олегом Панютою

23.20 «Давай поговоримо про
секс-3»

12+

ІНТЕР

22.30 Х/ф «Везуча» 16+

05.30 «Подробиці»

00.20 Реальна містика

06.00 М/ф «Незвичайний матч»

03.30 Т/с «Райське місце» 16+

16
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КАЛЕЙДОСКОП
КОНКУРС

ГОРОСКОП НА 8.05–14.05

ПРО БЕЗПЕКУ ПРАЦI
МАЮТЬ ЗНАТИ НАВIТЬ ДIТИ

ОВЕН (21.03–20.04)
Деякі представники знака намагатимуться
вкласти фінанси в якийсь проект. Будьте обережними – ймовірний обман. Хоча в цілому тиждень
можна вважати сприятливим для втілення планів.

У рамках відзначення Всесвітнього дня охорони праці (28 квітня) у системі споживчої кооперації Херсонської області відбувся конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей». Організаторами виступили правління Споживспілки та президія обкому профспілки.
Метою конкурсу було привернути
увагу працівників системи, зокрема їх
дітей, до актуальних питань у сфері
охорони праці, а також акцентувати
дитячу увагу на важливості формування культури безпеки праці.
– Участь у такому конкурсі формує
в дитині розуміння важливості даного
питання, що в майбутньому
обов’язково вплине на спосіб життя та
поведінку на роботі, – вважає Валерій
Шахунов, голова правління Споживспілки Херсонської області.
Звісно, діти бачать питання охорони праці по-своєму, тому на малюнках

зображені представники різних професій, предмети побуту, в яких втілена
тема безпеки та охорони праці.
– Підбивати підсумки конкурсу
було нелегко, – говорить Вікторія Михальцова, голова обкому профспілки
працівників споживчої кооперації, –
адже роботи виконували діти віком до
10 років, тому журі прийняло рішення
не визначати переможців, а нагородити всіх учасників конкурсу солодкими
призами.

ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05)
Оточення із задоволенням підтримає вас.
Досягши успіху, не забувайте про тих, кому
менше пощастило і хто очікує на вашу допомогу.
БЛИЗНЯТА (21.05–21.06)
Певні завдання на роботі викликатимуть шалений ентузіазм, оскільки сприятимуть розширенню кола контактів, ознайомленню з новими
можливостями професії. Молодь може перейматися
через навчання.
РАК (22.06–22.07)
У спільному бізнесі доведеться повернутися
до того, з чого починали. В одних справах
вам щаститиме, в інших, навпаки, результати виявляться гіршими за очікувані. Найважчим днем буде
четвер.
ЛЕВ (23.07–23.08)
Непростий період для реалізації власних задумів. Можуть виникнути конфлікти з партнерами по шлюбу або бізнесу. Не вдалося одне – не зациклюйтеся на цьому, спрямуйте зусилля на щось інше.

Прес-служба Спілки споживчих
товариств Херсонської області

ДІВА (24.08–23.09)
Сміливо дивитиметеся вперед, будуватимете довгострокові плани, розраховуючи на
надійні партнерські відносини. Не забувайте про режим задля збереження бадьорості духу та хорошої фізичної форми.
ТЕРЕЗИ (24.09–23.10)
У вівторок, середу та п’ятницю зірки підтримають вас у всіх починаннях. Можна призначати важливі заходи, вирішувати складні питання у
бізнесі й колективній роботі.
СКОРПІОН (24.10–22.11)
На цьому тижні багато хто зможе піднятися
кар’єрними щаблями, знайти помічників, вирішити певні бюрократичні питання. У четвер можливі
домашні або особисті проблеми. У неділю на вас очікують приємні знайомства.

Вадим КРИЩЕНКО

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ
З АУКЦІОНУ:

щею 281,5 кв. м за адресою:
Черкаська обл., Канівський р-н,
с. Кононча, вул. Садова, 129. Стартова
1. 29/100 частин нежитлової будівлі загальною площею 171,7 кв. м за адресою: ціна продажу – 175000 грн. Реєстраційний внесок – 170 грн. Гарантійний внесок
Черкаська обл., Канівський р-н ,
– 10% від стартової ціни. Аукціон відбус. Межиріч, вул. Центральна, 5. Стартова ціна продажу – 85000 грн. Реєстрацій- деться 16.05.2017 р. за адресою:
ний внесок – 170 грн. Гарантійний внесок м. Черкаси, вул. Гоголя, 224. Останній тер– 10% від стартової ціни.
мін реєстрації учасників – 10.05.2017 р.
2. Нежитлову будівлю загальною плоТелефон для довідок: 45-10-26 (м. Черкаси).

ТРАВНЕВИЙ НАСТРІЙ
Закотився в очі сміх –
Роздаровує для всіх.
Ясно світиться чоло,
Я запитую: чого?
Просто вишня біла
Стежку перебігла.
Зорі й сяйво місяця
У душі не вмістяться.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ З АУКЦІОНУ:
– нежитлову будівлю загальною площею 65,5 кв. м у с.Кислівка, вул. Левадна, 30, Таращанський р-н, Київська обл.
Стартова ціна продажу – 25000 грн. Реєстраційний внесок
– 170 грн. Гарантійний внесок – 10% від стартової ціни;
– нежитлову будівлю Літ.Б загальною площею 40,5 кв. м
у с.Косяківка, вул. Шкільна (Леніна), 5в, Таращанський
р-н. Стартова ціна продажу – 15000 грн. Реєстраційний
внесок – 170 грн. Гарантійний внесок – 10% від стартової
ціни. Телефон для довідок: (04566) 5-28-04.

Розпускаю срібні гули,
Ніби я весняний вулик.
Маю з травнем добру змову:
Що таке? –
Питаю знову.
Просто серце хоче
Вірити в хороше,
Просто сонце світить,
Щастям жить на світі.

УВАГА!
«Вісті...»

РОЗПОЧАЛАСЯ ПЕРЕДПЛАТА
НА II ПІВРІЧЧЯ 2017 РОКУ!
ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА
НА ГАЗЕТУ «ВІСТІ...»
У II ПІВРІЧЧІ 2017 р.
Термін
Індекс

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

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.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ
нежитлову будівлю
(магазин) площею
110.9 кв. м, розташовану за адресою:
Волинська обл.,
Маневицький район,
с.Новоукраїнка,
вул. Козацька, 36.
Тел. для довідок:
(096) 479-23-09.

СТРІЛЕЦЬ (23.11–22.12)
Увесь тиждень аж до вихідних буде насиченим на події. Щоправда, не виключені різкі
зміни настрою: то сяючий оптимізм, то похмурий песимізм призводитимуть до непорозумінь із близькими.
КОЗЕРІГ (23.12–20.01)
Будете сповненими творчих сил і натхнення,
проводитимете безліч цікавих зустрічей. Позитивні зміни очікують на ваших дітей та коханих.
ВОДОЛІЙ (21.01–19.02)
Зміцнюйте стосунки в родині й з друзями. Не
відмовляйте близьким у проханнях. Лише в
середу можливі непорозуміння у сімейному колі.
РИБИ (20.02–20.03)
Оптимізм, товариськість, ентузіазм і чарівність допоможуть у справах. Можливі нові
варіанти співробітництва. Стане часу й на роботу, й на
родину. Не забувайте казати близьким приємні слова.

РЕКЛАМУЙ
СВОЄ
ДЛЯ СВОЇХ
У СВОЇЙ
ГАЗЕТI

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…»

Тетяна НІКОЛАЄВА

