
      

www.media.coop
№21 (1302) 

четвер, 25.05.2017 р.

ДОБРЕ ЗАРОБИЛИ – ДОБРЕ ЗАРОБИЛИ – 
ЕФЕКТИВНО ВИТРАТИЛИЕФЕКТИВНО ВИТРАТИЛИ

Унікальність споживчої кооперації в її Унікальність споживчої кооперації в її 

соціальній місії для суспільства. А на соціальній місії для суспільства. А на 

Буковині особливу увагу приділяють ще Буковині особливу увагу приділяють ще 

й соціальним заходам в середині самої й соціальним заходам в середині самої 

системи, для своїх працівниківсистеми, для своїх працівників

 СТОР. СТОР.  3 3  СТОР. СТОР. 1414 СТОР. СТОР.  4 4

ІІринарина К Капітоненкоапітоненко::
«ТОРГУВАТИ У МIСТI Й У СЕЛI – «ТОРГУВАТИ У МIСТI Й У СЕЛI – 
ДВI РIЗНI РЕЧI»ДВI РIЗНI РЕЧI»

Якщо хтось і здатний на майстер-клас для великих Якщо хтось і здатний на майстер-клас для великих 

торговельних мереж, то це кооператори. Хочете торговельних мереж, то це кооператори. Хочете 

переконатися – завітайте до закладів споживчого переконатися – завітайте до закладів споживчого 

товариства «Каїр», що на Запоріжжітовариства «Каїр», що на Запоріжжі

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

ЛЬВIВСЬКI  КАНIКУЛИ

Усі ми напередодні чергового Усі ми напередодні чергового 

сезону відпусток. Цей матері-сезону відпусток. Цей матері-

ал для тих, хто хоче і готовий ал для тих, хто хоче і готовий 

відчути шарм Львова так, як відчути шарм Львова так, як 

його відчула наш кореспондент його відчула наш кореспондент 

Людмила ШаповаловаЛюдмила Шаповалова

ПОЄДНАННЯ

 СТОР.  10–11СТОР.СТОР.  10–1110–11

НОВА   ВЕРСIЯ
12 травня сезон вістянського чемпіонату 
ерудитів 2016–2017 рр. завершився 
фінальною грою, що цього разу відбулася 
у Хмельницькому кооперативному 
торговельно-економічному інституті. 
Шістнадцятий турнір вкотре об’єднав 

регіони України – Захід, Схід, Північ та 
Південь. Як таке можливо? Та дуже просто: 
у стінах ХКТЕІ за перемогу боролися 
чотири команди із різних куточків нашої 
держави: «Еврика» (Хмельницький 
кооперативний торговельно-економічний 

інститут), «Lupus» (Чернігівський 
кооперативний технікум), «Слобожанці» 
(Харківський кооперативний торгово-
економічний коледж) та «Меркурій» 
(Херсонський кооперативний економіко-
правовий коледж). 

#ЕРУДИТИЩОВРАЖАЮТЬ:#ЕРУДИТИЩОВРАЖАЮТЬ:

ТЕМА  НОМЕРАТЕМА  НОМЕРА
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ОФІЦІЙНО

ДО  СВЯТА

 ЗАСІДАННЯ  ПРАВЛІННЯ

 ЗАСЛУЖЕНІ  ВІДЗНАКИЗАСЛУЖЕНІ  ВІДЗНАКИ

Увага!   Гра!

ЛЮДМИЛУ 
ВАСИЛІВНУ 
ЧУК, 
викладача цик-
лової комісії об-
лікових та фінан-
сових дисциплін 
Хмельницького 
кооперативного 
коледжу Хмель-
ницького коопе-

ративного торговель но-економічного 
інституту, з 50-річним ювілеєм, який 
вона відзначила 21 травня.

Красивого дня 21 травня 1967 року, на 
благословенній Хмельниччині, у коо-
перативній бухгалтерській родині на-
родилась на радість батькам дівчинка 
– справжня Леді, Людмила Василівна 
Чук, яка нещодавно відзначила свій 
перший ювілей.
Мудреці радять: «Якщо хочеш писати 
про жінку, вмочи перо в райдугу і 
струси пилок з крил метелика». Пере-
конані – добрі янголи щедро благо-
словили Ваших батьків, шановна Люд-
мило Василівно, адже із рук Творця на 
світ прийшла яскрава Особистість, об-
дарована жіночною красою, витонче-
ною елегантністю, проникливим розу-
мом, креативним сприйняттям життя і 
професії. Продовживши спадкоєм-
ність бухгалтерської династії родини 
батьків, закінчила спершу Хмельниць-
кий кооперативний технікум, згодом 
– Львівський торговельно-
економічний інститут, працювала бух-
галтером, заступником головного бух-
галтера. Знаковим у житті Людмили 
Василівни став 1995 рік, коли вона 
здійснила свою дитячу мрію та розпо-
чала свою кар’єру викладача бухгал-
терського обліку у Хмельницькому 
коо перативному технікумі. Творчий 
педагог, зразковий куратор, креатив-
ний бухгалтер-практик; завжди у гар-
ному настрої, з позитивним сприйнят-
тям життя, незмінно елегантна і усміх-
нена – своїм іміджем у всьому успіш-
ної, різнобічно реалізованої особис-
тості, Людмила Василівна утверджує 
високий статус викладача ХКТЕІ.
Ще працюючи на своєму першому ро-
бочому місці, Людмила Василівна по-
знайомилася зі своїм майбутнім чоло-
віком Василем Васильовичем; їх зраз-
кова родина у любові й злагоді живе 
вже більше 25 років. Найбільша гор-
дість Людмили Василівни – сини Воло-
димир та Ілля. Справжньою донечкою 
стала наречена сина Альона, і коли 
колеги бачать цих двох чарівних леді 
десь на прогулянці, то незмінно від-
значають ауру щирої дружби, яку 
вони випромінюють.
Шановна Людмило Василівно! З наго-
ди Вашого ювілею прийміть наші 
щирі, сердечні вітання. Втішаємось, 
що Ви є в житті нашої спільної альма 
матер. 
Щиро бажаємо, аби Ваша натхненна 
праця у вищій кооперативній освіті 
розквітала прогресивними педагогіч-
ними проектами, інноваційними ви-
ховними ідеями, яскравими звершен-
нями. Бажаємо у родинному житті за-
вжди залишатись ідеалом, а ще – опа-
нувати досвід нових соціальних ро-
лей. Нехай ще багато-багато років 
живе і тішиться Вашими успіхами ясне 
сонечко – люба матуся, Лідія Микола-
ївна Старосуд.
І нехай синонімом до слова «робота» 
буде слово «тріумф», а до слова «дім» 
– «щастя»…
У радості, коханні, доброму здоров’ї, 
добробуті – многії, благії літа!

З повагою 
ректорат, науково-педагогічний 
колектив ХКТЕІ, педагогічний 
колектив коледжу інституту

ВІТАЄМО!

У ході пленарної частини 
з економічним аналі-
зом діяльності Спожив-
спілки Дніпропетров-
ської області за зазна-

чений період виступив заступник 
голови правління Споживспілки 
Микола Шапарь, який зокрема за-
значив, що загалом по системі за 
I квартал поточного року отрима-
но прибутку 3 млн. 54 тис. гривень. 
Прибутковими є всі галузі діяль-
ності. Капітальні інвестиції у 
матеріально-технічну базу скла-
ли 2 млн. 568 тис. грн., введено в 
дію основних засобів на 1 млн. 945 
тис. гривень.

Про вжиті заходи щодо онов-
лення підприємств кооперації 
розповіли колегам голова прав-
ління Новомосковської райспо-
живспілки Володимир Шулік, го-
лова правління Софіївської рай-
споживспілки Віктор Зигало, го-

лова правління Апостолівської 
райспоживспілки Надія Красав-
чикова, голова правління Спо-
живчого товариства Верхньодні-
провського району Олена Рожден-
ко, голова правління Споживспіл-
ки Петропавлівського району Пе-
тро Тусь. Кооператори також по-
ділилися враженнями від побаче-
ного у системі Новомосковської 
райспоживспілки. 

Підсумки заходу підбив голо-
ва правління Споживспілки Дні-
пропетровської області Олек-
сандр Носенко. Він підкреслив, 
що на сьогодні у споживчій коопе-
рації регіону вже створено мере-
жу підприємств, яка може гідно 
конкурувати на споживчому рин-
ку. Приведено у відповідність до 
сучасних вимог 324 об'єкти торгів-
лі та 95 закладів ресторанного гос-
подарства. Поточні ремонти зро-
блено у 496 підприємствах. Цей 

напрям визнано пріоритетним у 
роботі організацій і підприємств 
споживчої кооперації області. Од-
ним з дієвих способів досягнення 
мети є проведення семінарів-
нарад з обміну досвідом практич-
ної діяльності. Цього року плану-
ється, крім Новомосковської рай-
споживспілки, провести їх у ряді 
інших районів. 

За підсумками засідання прав-
ління Споживспілки Дніпропе-
тровської області було прийнято 
відповідну постанову.

Ольга НАГІРНЯК

(Матеріал про практичну частину 

семінару-наради буде опубліковано 

у наступному номері «Вістей…»)

У ПРIОРИТЕТI – 
ПIДВИЩЕННЯ  КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТI 
 ДНІПРОПЕТРОВЩИНА   18 травня відбулося виїзне засідання правління Спілки споживчих товариств 
Дніпропетровської області та семінар-нарада з питань підбиття підсумків господарсько-фінансової 
діяльності Споживспілки за I квартал 2017 року і приведення підприємств торгівлі та ресторанно-
го господарства у конкурентоспроможний стан. Базою проведення заходу, у якому взяли участь 
члени правління і фахівці Споживспілки, керівники райспоживспілок, районних і первинних спо-
живчих товариств, стала Новомосковська райспоживспілка, де кооператори оглянули 18 діючих 
об’єктів системи, розташованих у десяти населених пунктах району. 

ДО ДНЯ ЄВРОПИ – ДО ДНЯ ЄВРОПИ – 
ТОРТИКИ!ТОРТИКИ!  
ПО 23 ПО 23 кгкг КОЖНИЙ... КОЖНИЙ...
20 травня у Рівному відзначали День 
Європи. Розпочалося свято із Європейсько-
го параду від майдану Магдебурзького 
Права до Майдану Незалежності.

У рамках цього заходу на рівнян та гос-
тей міста чекала цікава концертно-
розважальна програма, майстер-
класи, вікторини, фотовиставка, пізна-

вальні ігри, конкурси та змагання на європей-
ську тематику – квест «EuroQuest», веселі уро-
ки іноземної мови, майстер-класи для дорос-
лих із виготовлення етнонамиста, боді-арт по-
європейськи, I Міжнародний художній пленер 
«Палітра» мехенді. Заворожувала талантами і 
алея майстрів «Рівне – європейське місто». 

Найсмачнішою «родзинкою» Дня Європи 
стала виставка-продаж кондитерських виробів 
та безалкогольних напоїв членів Європейської 
мережі кулінарної спадщини. Цього разу її пре-
зентували кооператори Рівненського та Косто-
пільського районів. Упродовж останніх років 
саме кооператорам місцева влада довіряє цю 
відповідальну місію, бо впевнена, що не підве-
дуть. Під час свята наші кондитери пригощали 
учасників дійства не лише традиційними укра-
їнськими смаколиками – пиріжками із вишня-
ми, булочками, печивом, завиванцями із сиром 
та маком, а й вишуканими десертами. Май-
стрині торговельно-ресторанного комплексу 
«Кристал» Костопільської райспоживспілки, 
який є дійсним членом Міжнародного проекту 

«Європейська мережа регіональної кулінарної 
спадщини», випекли два 23-кілограмові торти. 
Один – у вигляді українського стяга, інший – 
прапора Європейського Союзу. Саме ці солодкі 
шедеври стали не лише об’єктом для масового 
фотографування та селфі, а й смачним завер-
шенням свята. Адже всі мали можливість без-
коштовно продегустувати це неймовірне поєд-
нання смачного бісквіту, пишного білкового, 
ароматного шоколадного кремів, абрикосово-
го джему, кокосової стружки. Перший шмато-
чок відрізали дегустаторам голова Рівного Во-
лодимир Хомко та заступник голови обласної 
державної адміністрації Світлана Богатирчук-
Кривко. Відгуки тих, хто скуштував торти, були 
якнайкращі. Всі були одностайні в тому, що із 
промоцією європейських цінностей кооперато-
ри справилися на «відмінно». 

Олена СОБКОВИЧ

За багаторічну сумлінну працю, особис-

тий внесок у розвиток споживчої коопе-

рації України та з нагоди ювілейних дат 

нагороджено

почесною трудовою відзнакою «ЗНАК ПО-

ШАНИ» Всеукраїнської центральної спілки 

споживчих товариств (Укркоопспілки):

ДИТИНЮК Світлану Анатоліївну, голову 

правління Новоушицького районного 

споживчого товариства Спілки спожив-

чих товариств Хмельницької області; 

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ Всеукраїнської 

центральної спілки споживчих товариств 

та ЦК Профспілки працівників споживчої 

кооперації України:

ГАВРИЛЮКА Юрія Івановича, завідувача 

господарства облспоживспілки Спілки 

споживчих товариств Волинської області;

ГОЦ Антоніну Леонтіївну, головного бух-

галтера Красилівської райспоживспілки 

Спілки споживчих товариств Хмельниць-

кої області;

НЕМЕНКО Антоніну Григорівну, заступни-

ка голови правління Спілки споживчих 

товариств Миколаївської області;

ШЕВЧЕНКО Галину Володимирівну, спеці-

аліста з організаційно-кооперативної та 

кадрової роботи, економіки та праці Бе-

резівського районного споживчого това-

риства Спілки споживчих товариств 

Одеської області;

ГРАМОТОЮ Всеукраїнської центральної спіл-

ки споживчих товариств та ЦК Профспілки 

працівників споживчої кооперації України:

ЧУК Людмилу Василівну, викладача ци-

клової комісії облікових та фінансових 

дисциплін Хмельницького кооперативно-

го коледжу Хмельницького кооперативно-

го торговельно-економічного інституту.
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  СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ

COOP: РЕГІОНИ «Людині, обдарованій уявою, момент наближення свята завжди обіцяє дива».

Теодор ДРАЙЗЕР, американський письменник

КАТЕРИНУ КАТЕРИНУ 
ПЕТРІВНУ ПЕТРІВНУ 
БІЛОКРИЛУ,БІЛОКРИЛУ, 
менеджера з пер-
соналу Чернівець-
кої облспожив-
спілки, з ювілеєм, 
який вона відзна-
чає 25 травня. 

Вся трудова діяль-
ність Катерини Пе-
трівни, а це майже 
35 років, пов’язана 
із споживчою кооперацією. Вимогливість, працелюбність, 
наполегливість у поєднанні з жіночністю принесли їй авто-
ритет серед кооператорів області.
Катерина Петрівна – не лише відповідальний, дисциплінова-
ний спеціаліст, а й турботлива донька, матуся двох дорослих 
доньок-близняток та любляча дружина.
Сумлінна праця Катерини Петрівни відзначена Грамотою 
правління Укоопспілки та ЦК профспілки працівників спо-
живчої кооперації України, трудовою відзнакою «Знак Поша-
ни» Центральної спілки споживчих товариств України 
(Укооп спілки). Вона обрана членом правління спілки спо-
живчих товариств Чернівецької області, облспоживспілки, та 
є членом президії обласної профспілкової організації.
З нагоди ювілею бажаємо Вам, шановна ювілярко, міцного 
здоров’я, щастя, благополуччя, невичерпної енергії, оптиміз-
му, щоб кожен день Вашого життя наповнював Ваше серце 
надією, вірою і любов’ю, надихав на добрі вчинки, а доля 
стелилася барвистим рушником добра і щастя.  Нехай тепло 
і затишок родинної оселі надійно захищають Вас, а кожен 
день наповнюється корисними справами і земними радоща-
ми. Хай доля збагачує Вас життєвою мудрістю, енергією, на-
тхненням та радістю сьогодення!

З повагою правління Чернівецької облспоживспілки, 
президія обласної профспілкової організації працівників 

споживчої кооперації та колектив

– Звісно, що важливим 
компонентом у діяльності 
коо перативних суб’єктів гос-
подарювання є соціальний 
захист працюючих. Адже від 
його рівня, а також заробіт-
ної плати кооператорів зале-
жить економічний поступ 
споживчої кооперації. Ми-
нулого року кооперація об-
ласті успішно справилася з 
програмою розвитку, нарос-
тила обсяги діяльності у всіх 
галузях, що дало можли-
вість підвищити соціальні 
стандарти працівникам: 
спрямувати значну частину 
фінансових ресурсів на під-
вищення соціального захис-
ту кожного кооператора.

Середня заробітна плата в 
системі виросла  минулого 
року на 23% і майже удвічі пе-
ревищила мінімальні дер-
жавні гарантії. Комплекс за-
ходів у підприємствах та ор-
ганізаціях, спрямованих на 
стимулювання продуктив-
ності праці та підвищення 
матеріальної зацікавленості 
працівників, ефективно впли-
ває на результати роботи коо-
перативних структур. Еконо-
мічно виважений  підхід до 
матеріального забезпечення 
працівників дозволив 2016 
року нарахувати в цілому по 
системі понад 3,5 млн. грн. до-
плат, надбавок та різних за-
охочувальних виплат, або по-
над 6 тис. грн. в середньому 
на кожного кооператора.

Найвищого рівня розміру 
середньої заробітної плати 
досягли у економічно стабіль-
них Сторожинецькій та Кель-
менецькій райспоживспіл-
ках, де вона на 20-30% більша, 
ніж середня по обласній спіл-
ці. А те, що доводиться сьо-
годні чути про нібито непо-
сильне податкове наванта-
ження на окремі суб’єкти че-
рез збільшення мінімальної 
заробітної плати в державі, 
говорить лише про невміння 
їхніх фахівців забезпечити 
ефективну роботу підпри-
ємств, щоб нараховувати коо-
ператорам гідну заробітну 
плату. Інакше як соромом для 
кооперації таку постановку 
питання не назвеш.

За розрахунками наших 
спеціалістів, сьогодні наван-
таження на одного працівни-
ка прилавка повинно склада-
ти не менше 100 тис. грн. в мі-

сяць, за умови, що питома 
вага підакцизних товарів у 
товарообороті становить 40%. 
У такому разі за 60 тис. грн. 
товарообороту продавцеві 
буде нараховано за розцін-
кою 5% – 3000 грн. заробітної 
плати та за 40 тис. грн. прода-
жу підакцизних товарів за 
розцінкою 1% – 400 грн. Це, 
так би мовити, той мінімум 
зарплати для дотримання 
державної мінімальної га-
рантії. А головне – динамічне 
нарощення обсягів діяльнос-
ті та напрацювання валових 
доходів, звідки й беруться ко-
шти для зарплати.

Важлива складова соці-
альної політики кооперації 
– створення безпечних умов 
праці, приведення їх у відпо-
відність до санітарно-гігі-
єнічних норм та вимог, які 
дають можливість зароб ляти 
кошти для гідного життя та 
виключають отримання 
травм і професійних захворю-

вань працівників на виробни-
цтві. Тільки за минулий рік 
на вказані цілі інвестовано 
понад 5 млн. грн. кооператив-
них коштів. Це частина  фі-
нансових ресурсів, яка на-
правлялася на проведення за-
ходів із реконструкції та тех-
нічного переоснащення коо-
перативних закладів торгів-
лі, ресторанного господар-
ства, виробництва і викорис-
тана на забезпечення енер-
гозбереження, утеплення 
приміщень тощо. Саме цей 
комплекс заходів ефективно 
вплинув на значне скорочен-
ня кількості захворювань се-
ред працівників, особливо 
продавців сільських магази-
нів, відсутності травматизму 
на робочих місцях і т.д.

Матеріальне забезпечен-
ня кооператорів покращуєть-
ся і за рахунок профспілко-
вих коштів. Так, у 2016 році за 
їх рахунок надано понад 85 
тис. грн. матеріальної допо-

моги членам профспілки. У 
нас склалися прекрасні тра-
диції в усіх трудових колек-
тивах, коли за профспілкові 
ресурси фінансується при-
дбання новорічних подарун-
ків дітям кооператорів облас-
ті. Приміром, до новорічних 
і різдвяних свят дітки усіх 
працівників системи отрима-
ли від обкому профспілки по-
над 600 подарункових набо-
рів солодощів.

Гордістю споживчої коо-
перації краю залишається ще 
один елемент соціального за-
хисту – оздоровлення дітей 
кооператорів в оздоровчому 
таборі «Вогник Буковини», 
який перебуває на балансі 
облспоживспілки, а опікуєть-
ся його роботою ще й облас-
ний комітет профспілки. Ко-
оперативну оздоровницю вва-
жають однією з найкращих 
на Буковині. Минулого літа 
тут відпочили понад 400 шко-
лярів, серед яких було 216 ді-
точок із зони АТО, а також 
187 дітей працівників спо-
живчої кооперації області.

У нас немає жодного фак-
ту, щоб дитина з сім’ї коопера-
торів, яка потребувала оздо-
ровлення, не отримала путів-
ку в оздоровницю. Більше 
того, вартість самої путівки 
обходиться для батьків-
кооператорів у символічну 
ціну – 500 грн., або 15% від її 
повної вартості. А коли вини-
кає необхідність, діти із бага-
тодітних, малозабезпечених 
сімей працівників споживчої 
кооперації оздоровлюються 
безкоштовно. Також хочу від-
значити активну допомогу в 
організації оздоровлення ді-
тей студентів Чернівецького 
кооперативного коледжу, які 
щороку проходять у таборі ви-
робничу практику і навіть за-
робляють на цьому грошову 
допомогу на своє навчання.

Питання соціального за-
хисту кооператорів знахо-
диться під увагою правління 
споживспілки, обкому проф-
спілки, усі вимоги до його за-
безпечення чітко виписані в 
колективних договорах, а ре-
зультати їх виконання регу-
лярно обговорюються на різ-
них рівнях та доводяться до 
відома членів трудових ко-
лективів. 

Записав

Михайло МАЗУР 

ДОБРЕ  ЗАРОБИЛИ – 

ЕФЕКТИВНО  ВИТРАТИЛИ

 БУКОВИНА  Сучасний розвиток споживчої кооперації вимагає повноцінного соціального 
захисту її працівників та отримання ними широкої соціальної підтримки. У цьому сен-
сі серйозно поставлена робота у споживчій кооперації Буковини. Про основні напрями 
формування соціальної політики в системі, результати напрацювань розповідає член 
правління, менеджер з персоналу Чернівецької споживспілки Катерина Білокрила.

СОФІЮ 
ОЛЕКСАНДРІВНУ 
МАРИНКЕВИЧ, 
голову правління Жаш-
ківського районного 
споживчого товариства, 
члена правління Спілки 
споживчих товариств 
Черкаської області, чле-
на Ради Укркоопспілки, 
з 60-річчям, яке вона 
відзначатиме 26 травня.

Шановна Софіє Олексан-
дрівно! Вітаємо Вас, та-
лановитого керівника, 
досвідченого фахівця, на-
дійну колегу, з ювілеєм 
та висловлюємо слова 
подяки за багаторічну 
сумлінну і віддану працю.
Прийшовши майже 40 
років тому у споживчу 
кооперацію Жашківщи-
ни, Ви зробили вагомий 
особистий внесок у її 
розвиток. Уся Ваша тру-
дова діяльність 
пов’язана із Жашків-
ським районним спожив-
чим товариством, яке Ви 
успішно очолюєте вже 
15 років.
Ви завжди компетентно і 
професійно, невтомно та 
ініціативно вирішуєте всі 
поставлені завдання. До-
сконале знання коопера-
тивної справи, тверда 
життєва позиція прине-
сли Вам авторитет і пова-
гу не тільки серед праців-
ників споживчої коопера-
ції району, а й усієї облас-
ті. Будучи вмілим органі-
затором, завжди йдучи в 
ногу з часом, Ви багато 
уваги приділяєте покра-
щенню торговельного об-
слуговування жителів ра-
йону, оновленню коопе-
ративних підприємств, 
створенню сучасних за-
кладів торгівлі та ресто-
ранного господарства.
Під безпосереднім Ва-
шим керівництвом було 
збережено цілісність та 
єдність споживчої коопе-
рації району.
Завдяки Вашому профе-
сіоналізму очолюване 
Вами районне споживче 
товариство є лідером 
споживчої кооперації 
Черкащини. За вагомі 
трудові досягнення Вас 
нагороджено найвищою 
кооперативною відзна-
кою – почесною трудо-
вою відзнакою Централь-
ної спілки споживчих то-
вариств України «Знак 
Пошани». Також Вам вда-
ється поєднувати 
обов’язки керівника з 
обов’язками люблячої 
матусі та бабусі.
Цей ювілей Ви зустрічає-
те у розквіті сил і енергії, 

з вагомими досягнення-
ми та постійним прагнен-
ням долати нові рубежі.
Тож бажаємо Вам, ша-
новна Софіє Олексан-
дрівно, міцного здоров’я, 
благополуччя, невичерп-
ної енергії та наснаги, 
нових здобутків, родин-
ного затишку і щасливо-
го довголіття.
Господнього Вам благо-
словіння у всіх добрих 
справах!

З повагою
правління Жашківського 
районного споживчого то-
вариства, профспілковий 
комітет та колектив РайСТ

ТЕТЯНУ ІВАНІВНУ 
МАНДЗЮК, 
голову правління Хотин-
ської райспоживспілки, з 
ювілеєм, який вона від-
значає 29 травня.
Шановна Тетяно Іванівно!
Прийміть сердечні вітан-
ня та найкращі побажан-
ня з нагоди Вашого юві-
лейного дня народжен-
ня! Висловлюємо Вам 
глибоку повагу та подяку 
за багаторічну наполе-
гливу і сумлінну працю. 
Всю свою трудову діяль-
ність, а це 37 років, Ви 
присвятили Хотинській 
райспоживспілці, де гід-
но працювали на різних 
посадах: від оргінструк-
тора – до голови правлін-
ня. Багатий життєвий і 
професійний досвід, від-
повідальність, принципо-
вість та вимогливість 
принесли Вам заслуже-
ний авторитет у Вашому 
колективі та серед коопе-
раторів області. Ви роби-
те значний внесок у роз-
виток споживчої коопера-
ції Хотинщини: приділяє-
те велику увагу оновлен-
ню торгової мережі, за-
кладів ресторанного гос-
подарства, впроваджен-
ню нових форм і методів 
господарювання, ство-
ренню належних умов 
праці для працівників. 
Ваша праця гідно поці-
нована заслуженими на-
городами, серед яких – 
Грамота Кабінету Міні-
стрів України, Почесна 
Грамота Укркоопспілки 
та ЦК профспілки пра-
цівників споживчої коо-
перації України, відзнака 
Правління Укоопспілки 
«Подяка».
Тож бажаємо Вам, ша-
новна ювілярко, міцного 
здоров’я, нових здобут-
ків і плідної праці, здій-
снення усіх планів та за-
думів. Залишайтесь і на-
далі щасливою, успіш-
ною жінкою. Хай кожен 
день буде радісним і світ-
лим у колі рідних та 
близьких людей, які на-
дихають та додають сил.
Нехай у майбутньому на 
Вас чекають ще багато 
наповнених корисними 
справами і земними ра-
дощами років!

З повагою
правління Спілки 
споживчих товариств 
Чернівецької області 

ВІТАЄМО!

ВІТАЄМО!
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ЗАВДАННЯ – 

ЗБІЛЬШЕННЯ ОБОРОТНОСТІ

Це була доволі довга, насичена вра-
женнями поїздка. Першу зупинку зро-
били у селі Широке, де гостей зустріла 
завмаг Олена Буєракова, одягнена в 
красиву уніформу. «Красуня!» – заува-
жив хтось із колег, що приїхали. 

Олена Павлівна – одна з найкращих 
працівниць галузі споживчого товари-
ства. Закохана у свою професію, вона 
піклується, щоб у магазині завжди був 
ідеальний порядок, а полиці, прилав-
ки, вітрини – заповнені товарами, за-
требуваними у покупців. 

– У сьогоднішньому семінарі, крім 
досвідчених «асів» своєї справи, бере 
участь і молодь, – звернулася до коопе-
раторів керівник СТ «Каїр» Ірина Капі-
тоненко. – Я хочу, щоб на таких прикла-
дах ви вчилися, як треба працювати у 
сучасних непростих умовах.

Слід зазначити, що умови роботи 
споживтовариства дійсно складні. Зона 
діяльності межує з обласним центром, 
тому проблема конкуренції постає над-
звичайно гостро. Так, у селищі Балаби-
не, крім двох магазинів «Крамниця» 
під брендом «СООР Україна», торгують 
десятки комерційних підприємств, у 
тому числі великий мережевик «Апель-
мон». Та кооператори не здаються: 
скрупульозно працюють над асорти-
ментом товарів, ретельно вибудовують 

цінову політику, не кажучи вже про те, 
що магазини цілком конкурентоспро-
можні щодо обладнання. Сучасні холо-
дильні вітрини, кондиціонери, електрон-
ні ваги, банківські термінали, додатко-
ві послуги – все це стало нормою для 
торговельних об’єктів системи. Зараз 
суть питання полягає в тому, щоб ура-
хувати нюанси ринкової кон’юнктури, 
вчасно вжити адекватних заходів, і у 
підсумку досягти необхідної оборот-
ності товарів. 

– Ось мій «гросбух», – з усмішкою за-
значила Ірина Миколаївна, поки ми ще 

були у її кабінеті перед поїздкою, і 
показала мені журнал, куди власно-
руч вносила щоденні позначки по 
кожному з 19 магазинів споживчого 
товариства: виторг, витрати, рента-
бельність. 

ПАРТНЕРИ 

ЦІНУЮТЬ КООПЕРАТОРІВ

Способи отримання прибутку можуть 
бути різними, але вони обов’язково повин-
ні приводити до оптимального результа-
ту. Наприклад, у селі Розумівка здивува-
ли ціни на продовольчі товари першої 
необхідності, які продавалися з міні-
мальною торговельною надбавкою, – ви-
мушений крок, що вимагає постійного 
моніторингу. Причина – близькість об-
ласного центру, міських магазинів.

Втім, у такому сусідстві є й позитив-
ний бік – щедра товарна пропозиція. Я 
стала свідком того, як у двох об’єктах 
роздробу проводилися презентації про-
дуктових новинок – різних сортів чаю, 
сирів, кондитерських виробів, ковбас. 
Цікаве спостереження: коли одна із за-
відувачів зробила зауваження поста-
чальнику за не повністю виконану за-
явку, його представник дуже чемно і 
довго вибачався перед керівником коо-
перативної організації, обіцяючи все 
взяти до уваги й у терміновому порядку 
виправити. Отже, незважаючи на вели-
ку кількість конкурентів, споживча коо-
перація у регіоні шанована і вагома 
структура у торговельних колах. 

ВІДЧУЙТЕ РІЗНИЦЮ

У Розумівці ми зустрілися з головою 
правління Запорізького райспоживтова-
риства Олексієм Чухраєм. У супроводі 
членів правління він теж об’їжджав роз-
дрібну мережу і, гадаю, був задоволений 
побаченим. Товарна маса, викладка, 
культура обслуговування покупців – тут 
все на висоті. Радували око вітрини з ово-
чами, фруктами, рибною продукцією, на-
півфабрикатами, ковбасними виробами, 
викладеними грамотно, навіть креатив-
но. Продавці були підтягнуті, привітні, 
трималися впевнено. 

– Сьогодні організація торговельного 
процесу, звичайно, відрізняється від ко-

лишньої радянської традиції, – підкрес-
лив Олексій Володимирович. – Взяти 
хоча б кількість найменувань товарів у 
роздрібному продажі. Раніше цей показ-
ник обчислювався десятками, а зараз… 
Скільки товарних одиниць у вас у мага-
зинах? – звернувся голова до завмагів. 

У відповідь почули: п’ять, шість, ві-
сім… ні, не десятків і навіть не сотень. 
Тисяч! 

– Відчуваєте різницю? – продовжив 
Олексій Чухрай. – І весь цей товар необ-
хідно продати, а для цього потрібно 
трудитися не покладаючи рук, знахо-
дити підхід до кожного покупця. У біль-
шості наших кооператорів це добре ви-
ходить.

 
КАДРИ – ГОЛОВНИЙ РЕСУРС

Після підбиття підсумків семінару, 
у ході якого колеги обмінялися думка-
ми, висловили свої побажання, найкра-
щим працівникам були вручені грамо-
ти і подяки.

– Безумовно, кадри – основний ре-
сурс торгівлі, – сказала Ірина Капіто-
ненко. – Ось чому я люблю такі заходи, 
надаю їм величезного значення. Мета 
практичної роботи з персоналом торго-
вельних об’єктів – підвищення їх про-
фесійного рівня. Крім того, вони – ко-
лектив, члени кооперативної родини. 
На семінарі люди зустрічаються, взає-
модіють, для них це і школа майстер-
ності, і можливість відволіктися від 
буденності, наповненої напруженою 
працею. Так, торгівля у сучасних умо-
вах – справа нелегка, але тут зібралися 
ті, хто її свідомо обрав для себе та при-
святив їй своє життя.

– Є ще один важливий аспект, – дода-
ла Ірина Миколаївна. – Ми доволі тісно 
співпрацюємо із Запорізькою обласною 
службою зайнятості. Беремо за їх на-
правленнями на стажування майбут-
ніх продавців, навчаємо професії, зго-
дом деяких можемо й прийняти на 

  ЗАПОРІЖЖЯ    Нещодавно мені довелося побувати на цікавому заході, на який мене запросила 
Ірина Капітоненко, голова правління споживчого товариства «Каїр» системи Запорізького 
райспоживтовариства. Це був практичний семінар для завідувачів магазинів і продавців з 
обміну досвідом організації торгівлі на прикладі роздрібної мережі споживчого товариства, 
розташованого у сільських населених пунктах як на правому, так і на лівому березі Дніпра.

COOP: РЕГІОНИ

Iрина Капiтоненко:Iрина Капiтоненко:  

«ТОРГУВАТИ У МIСТI Й У СЕЛI –

ДВI РIЗНI РЕЧI»  

Сестри-колеги: молодіжний колектив 

магазину у с. Розумівка – 

Юлія Змєєвська, Валерія Дмитрієва, 

Марія Муфтієва

Олена Буєракова – 

одна з найкращих

 у споживтоваристві

Заступники голови Ніна Летуча і Віра П’ятовол

Учасники  практичного семінару

  ДОСВІД
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ЗНАЙ  НАШИХ!

COOP: РЕГІОНИ

роботу. 2016 року таким чином праце-
влаштували 16 осіб. Молодь – наша 
надія на майбутнє.

СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО 

НОВОГО ТИПУ

– Пані Ірино, зараз чимало коопера-

тивних організацій обрали як пріо-

ритет господарської діяльності 

орендні відносини, мотивуючи це 

тим, що у торгівлі доволі важко до-

сягти рентабельності. А у вас, як я 

переконалася, в умовах жорсткої 

конкуренції діють чудові магазини, і 

обсяги торгівлі збільшуються. Як 

вам вдалося зберегти галузь?

– Щоб відповісти докладніше, по-
трібно повернутися у далекий 1997 
рік. Тоді традиційна торгівля райспо-
живтовариства, дійсно, опинилася у 
тяжкому становищі. Щоб знайти ви-
хід, ми організували госпрозрахунко-
ве підприємство із залученням в обо-
рот особистих коштів. Я вклала не 
тільки власні гроші, а й заощадження 
своєї родини, яка захотіла мені допо-
могти, за що я щиро вдячна моїм 
близьким. Магазини прийняла з по-
рожніми полицями, і ось поступово 
ми почали розкручуватися, налаго-
джувати торгівлю, робити ремонти, 
купувати обладнання. У 2000 р. ство-
рили споживче товариство нового 
типу під назвою «Каїр», і так працює-
мо дотепер.

– А якби прогавили час, виявили не-

рішучість, що було б тоді?

– Це вже зі сфери здогадок, зараз 
ми маємо те, що маємо. Взагалі тор-
гівля – не єдиний вид діяльності на-
шого споживтовариства. Більше по-
ловини обороту нам дають бюджетні 
установи: школи, дитячі садочки, лі-
карні, інтернати – загалом налічуєть-
ся 22 одиниці. З бюджетом працювати 
непросто: дуже високі вимоги до сер-
тифікації, якості товару, велике зна-
чення має ціна. Однак справляємося. 
Бюджетники нас хвалять, дякують. 
Не обмежившись нашим районом, ми 
зуміли зайти у сусідній райцентр – 
місто Вільнянськ. Крім того, обслуго-
вуємо пенітенціарну установу – коло-
нію посиленого режиму.

– Цікаво. Яким чином?     

– З ними працюємо у режимі 
інтернет-магазину для ув’язнених. У 
колонії щодня формуються заявки в 
електронному вигляді, ми їх обробля-
ємо протягом трьох днів. Здебільшого 
продаємо швидкопсувні продукти: 
молочку, торти, випічку, овочі, фрук-
ти тощо. Це ті товари, які не відпра-
виш посилкою, а ми їх оперативно до-
ставляємо замовникам. 

– Словом, беретеся за будь-яку ро-

боту, яка може принести дохід?

– Намагаємося. Доволі складно буває 
ввійти у якусь нову нішу, адже ми тру-
димося в умовах ринку та конкуренції, 
часом не надто чесної, на жаль. Та за-
вжди потрібно пробувати, прагнути 
розвитку і наполегливо працювати.

ПОМІЧНИЦІ ГОЛОВИ 

– Сьогодні я із задоволенням позна-

йомилася з вашими помічницями, 

розкажіть про них, будь ласка.

– Ми вже згадали особливість роз-
ташування наших об’єктів – з лівого і 
правого берегів Дніпра. Це доволі зна-
чна відстань. Виручає те, що в обох зо-
нах працюють мої заступники, не-
втомні трудівниці: на лівому березі – 
Ніна Михайлівна Летуча, на правому 
– Віра Юріївна П’ятовол. Це справжні 
самородки, які тягнуть основний ван-
таж організації роботи, і все встига-
ють – і у торгівлі, і у бюджетних орга-
нізаціях. Вони подруги, часто телефо-
нують одна одній, радяться. Але кож-
на ревно ставиться до стану магазинів 
«на тому боці», намагаючись ні в чому 
не поступатися. Між ними йде своє-
рідне змагання, але це лише на ко-
ристь справі, а людям дає позитивний 
заряд. Ось і сьогоднішній семінар по-
казав: і лівобережні, і правобережні 
об’єкти гідно виглядають, успішно 
справляються зі своїми завданнями.

ГОЛОВНИЙ ГЕНЕРАТОР ЕНЕРГІЇ

Ірина Капітоненко – скромна люди-
на, вона намагається не афішувати 
власні заслуги, і все-таки, спостеріга-
ючи за нею протягом цього довгого 
дня, я переконалася: голова правління 
– головний генератор енергії колекти-
ву, професіонал, уважний, вдумливий 
керівник. У торгівлі вона – з 1998 р. 
Прийшла у галузь відразу після закін-
чення Донецького інституту радян-
ської торгівлі. Багато років працює у 
Запорізькому райспоживтоваристві, 
де її дуже поважають і цінують. 

– Ніколи не забуду перехід з держ-
торгівлі до кооперації, – ділиться Іри-
на Миколаївна. – У пошуках роботи 
прийшла на співбесіду до облспожив-
спілки, де мене чесно попередили: 
торгувати у місті та селі – дві різні 
речі. Сказали, подумайте, ви ж міська. 
Однак я не злякалася, і жодного разу 
не пошкодувала. У наших селах люди 
чудові: працівники кооперації, пайо-
вики, просто покупці. Ми відразу зна-
йшли спільну мову і чудово розуміє-
мо один одного.

Ольга НАГІРНЯК

Магазин «Крамниця» у с. Балабине

П онад півсотні пред-
ставників різних 
професій традицій-
но зібралися у залі 

ресторану готельного комп-
лексу «Турист». Відкривав 
урочисту церемонію голова 
Федерації профспілок об-
ласті Максим Баланенко.

На всіх присутніх того 
дня чекала насичена кон-
цертна програма. Її окрасою 
стали виступи студентів Кі-
ровоградського музичного 
училища. Між нагороджен-
нями переможцям конкурсу 
свої вітальні спічі адресува-
ли представники органів міс-
цевої влади, голови проф-
спілкових організацій та інші 
високоповажні гості.

До списку найкращих 
працівників від системи спо-
живчої кооперації за підсум-
ками 2016 року увійшли: го-
лова Компаніївського рай-
споживтовариства Микола 
Жученко, заступник голови 
правління Кіровоградського 
райспоживтовариства Лідія 
Кліщевська та кухар ресто-
рану «Колос» Новомирго-
родського споживчого това-
риства «Златопольське» 
Ольга Сторчак.

– Кожен із них на своєму 
робочому місці відзначився 
особливим внеском у коопе-
ративну справу, і за свої тру-
дові досягнення має бути 
поцінований не лише в ко-
лективі, а й на загально-
обласному рівні, – зауважи-
ла голова обласного коміте-
ту профспілки працівників 
споживчої кооперації Галина 
Калюжна. – Таких працівни-
ків у системі ми називаємо 
професіоналами найвищого 
гатунку.

Наприклад, Микола Жу-
ченко з 1993 року незмінно 
очолює Компаніївське ра-
йонне споживче товари-
ство, є головою Ради голів 
Споживспілки. Під його ке-
рівництвом районна струк-

тура впродовж останніх ро-
ків впевнено тримає лідер-
ство. Один із головних пріо-
ритетів діяльності райспо-
живтовариства – це постій-
не оновлення та модерніза-
ція. У 2003 році він охоче 
підтримав курс на створен-
ня у системі споживчої коо-
перації краю сучасних мага-
зинів типу «маркет» і в ре-
зультаті відкрив перший ма-
газин такого формату у ра-
йонному центрі. Нині його 
увага зосереджена на осу-
часненні сільської мережі, 
яка вже відзначається брен-
довою ідентичністю. З його 
легкої руки торговельна 
мережа демонструє постій-
не зростання: щороку від-
криваються дві-три крамни-
ці у сільських населених 
пунктах району. Системний 
господарський підхід, креа-
тивні рішення – стиль робо-
ти керівника. З ініціативи 
Миколи Жученка кілька ро-
ків тому у споживчій коопе-
рації району започаткували 
два конкурси «На кращий 
санітарний стан магазину», 
«Найкрасивіший квітник», і 
нещодавно – «Зелений 
інтер’єр». 

У послужному списку Лі-
дії Кліщевської багато наго-
род і відзнак, серед них і 
найвища кооперативна на-
города – почесна трудова 
відзнака Укркоопспілки 
«Знак Пошани». Майже 49 
років Лідія Іванівна працює 
на кооперативній ниві, з них 
– 17 років на посаді керівни-
ка середньої кооперативної 
ланки. Яскравим проявом ді-
ловитості Лідії Іванівни ви-
ступає уміння доводити по-
чате до відчутного результа-
ту. За її активної участі у ра-
йоні створено два сучасних 
магазини формату «маркет» 
та підприємства ресторан-
ного господарства «Корчма» 
й «Вега», відремонтовано і 
осучаснено крамниці у селах 

Шевченкове, Вільне, Обо-
знівка, Федорівка, Калинів-
ка, Покровське і в багатьох 
інших сільських населених 
пунктах.

Професійний ужиток ку-
харя ресторану «Колос» 
Новомиргородського спо-
живчого товариства «Зла-
топольське» Ольги Сторчак 
також поповнився новим 
Дипломом Федерації проф-
спілок області. Завдяки її 
майстерності кооператив-
ний заклад громадського 
харчування у Новомирго-
роді впро довж багатьох ро-
ків славиться по-українськи 
щедрою та смачною кух-
нею. Ольга Володимирівна 
має шостий (найвищий) 
кваліфікаційний розряд ку-
харя та звання «Майстер 
кухар». Є переможницею 
обласного конкурсу «Кра-
щий кухар споживчої коо-
перації Кіровоградщини». 
Окрім того, її кулінарні зді-
бності оцінили і на всеукра-
їнському рівні, відзначив-
ши креативне офор м лення 
фірмової страви.

– Стимулювання розвитку 
трудового потенціалу, ство-
рення мотивації до ефектив-
ної праці профспілки вважа-
ють одними з головних своїх 
завдань. Важливу роль у цьо-
му відіграють колективні до-
говори, – розповідає Галина 
Калюжна. – Одночасно з кон-
курсом професійної майстер-
ності «Май стри Кіровоград-
щини» проходить і конкурс 
на кращий колективний до-
говір. Серед переможців цьо-
го конкурсу – наш Кірово-
градський кооперативний ко-
ледж економіки і права імені 
М.П. Сая. З цього приводу 
спеціальним пам’ятним зна-
ком та Дипломом ФПО наго-
родили голову профспілко-
вого комітету навчального 
закладу Наталію Чиглінцеву. 

Ірина ШІХІЄВА

КОНКУРС «МАЙСТРИ  КIРОВОГРАДЩИНИ»: 

КООПЕРАТОРИ СЕРЕД ПЕРЕМОЖЦIВКООПЕРАТОРИ СЕРЕД ПЕРЕМОЖЦIВ
Щорічна урочиста церемонія нагородження конкурсу «Майстри 
Кіровоградщини» оголосила імена володарів Дипломів Федера-
ції профспілок області за професійні досягнення. Серед них – 
і працівники системи споживчої кооперації Кіровоградщини.

«Ви не повинні бути великими, щоб почати, але ви повинні почати, щоб бути великими».

Зiг ЗІГЛАР, американський письменник
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ЗА КООПЕРАТИВНИМ СТОЛОМ

АДРЕСА  ДОСВІДУ

МЕТА ВИПРАВДАЛА ЗАСОБИ

– Сенсу відкривати у місті чергове, схо-
же на інші, кафе не було ніякого, – гово-
рить голова правління Золотоніського рай-
споживтовариства Володимир Давиденко. 
– Тому спочатку, на стадії ідеї, ми задали-
ся питанням: для кого і для чого це роби-
мо? Відповідь напрошувалась непроста: 
по-перше, для людей різних вікових кате-
горій, у тому числі й дітей; а по-друге, щоб 
усіх їх дивувати!

Судячи з того, скільки відвідувачів ми 
застали в післяобідній час буднього дня, 
ідея була сформульована вірно, а мета ви-
правдала фінансові й іміджеві очікування.

ПОРИНУТИ У ЧАРІВНИЙ СВІТ КАВИ

Чим же здивували місцеві кооператори 
вибагливу публіку? Перш за все тим, що 
запропонували чотири майданчики для 
відпочинку: основний зал, стилізований 
під мінімалізм; банкетний; веранду зі сто-
ликами і диванчиками; літній павільйон 
з ігровою площадкою для діток. Можливо, 
завдяки місцю розташування – а це цен-
тральна вулиця Золотоноші; можливо, за-
вдячуючи оригінальному екстер’єру, але 
факт залишається фактом: «Кав’ярні» 
практично не знадобився час для «розкрут-
ки», вона швидко потрапила до розряду од-
ного з найпопулярніших і найсучасніших 
у райцентрі закладів. Тут за горнятком 
кави можна зустріти і перших осіб району; 
і офісних працівників під час обідньої пе-
рерви; і мамочок з дітками, котрі зайшли 
поласувати оригінальними тістечками; і 
статечного віку подружок, які люблять за-
тишок і віддають перевагу цивілізованому 

відпочинку. Ввечері, зазвичай, бал пра-
вить молодь. Саме на неї розраховані різні 
тематичні заходи культурного, пізнаваль-
ного і виховного спрямування. Приміром, 
того дня рекламний щит запрошував по-
слухати віртуозну гру на скрипці.

СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ДІТЕЙ

– Як тільки надворі потеплішає, одразу 
відкриємо веранду і павільйон, котрі холод-
ної пори року не функціонують, – говорить 
начальник відділу ресторанного господар-

ства райспоживтовариства Жанна Старухіна. 
– Збільшиться кількість посадочних місць, 
відповідно розшириться штат, бо суттєво 
зросте навантаження на наших працівників. 

Висока кваліфікація кухарів плюс су-
часне обладнання, яким оснащена кухня, 
дозволяють готувати страви оригінальні 
й ексклюзивні, котрі мають своїх авторів, 
виконавців і поціновувачів. Треба мати ве-
лику силу волі, щоб відійти, нічого не за-
мовивши, від вітрини з кондитерськими 
виробами: вони тут апетитні що на вигляд, 

що на смак. Цікава деталь: при виготов-
ленні тортиків і тістечок кондитери пере-
стали використовувати арахіс. Його тут 
замінили грецькими горіхами, котрі коо-
ператори самі ж і заготовляють. Це здеше-
вило вартість продукції, поліпшило її сма-
кові властивості.

– Особлива категорія наших відвідува-
чів – діти, – продовжує Жанна Миколаївна. 
– Для них розроблено спеціальне меню, за-
куплено посуд, інвентар. Проектуючи па-
вільйон, розділили його на дві частини: в 
одній розставили столики з лавами, а в ін-
шій встановили гойдалку, гірки. Поки діти 
бавляться, мами  й бабусі смакують кавою, 
гарячим шоколадом чи соком. Такого до-
звілля в місті не пропонує більше ніхто.

Мало того, мене, заядлу «кавоманку», 
спілчанська «Кав’ярня» не розчарувала. 
Побачене і почуте вчергове довело, що ди-
вувати кооператори вміють: мають – чим 
і знають – як.

Людмила ШАПОВАЛОВА

Фото Євгена ДОБРИНІНА 

 РІВНЕНЩИНА   Березнівський 
«Калач» – улюблене місце при-
дбання кондитерської продукції 
не лише для місцевих жителів, а 
й гостей райцентру. Після нещо-
давнього осучаснення він став 
ще й найвишуканішою кондитер-
ською міста. 

– Продукція, яка тут продається, 
– ділиться голова правління рай-
споживтовариства Катерина Чух-
рай, – постачається із кондитер-
ського цеху, що працює поруч, тож 
її свіжість та якість були основни-
ми «родзинками» закладу. З часом 

асортимент розширювався, дода-
валися нові види послуг. Відтак ке-
рівництво комбінату громадського 
харчування, на балансі якого пере-
буває «Калач», вирішило розшири-
ти торговельну залу, змінити і 
стиль інтер’єру, і власне обслуго-
вування. Відтепер це – сучасна 
кондитерська, дизайн якої викона-
ний у стилі прованс. Кольорова па-
літра інтер’єру «Калача» – ніжні 
пастельні кольори, які наповню-
ють приміщення світлом. Особли-
во вишуканий текстиль – віконні 
фіранки у клітинку – додає шарму 
та затишку. Гармоніюють зі стилем 

і меблі. У кондитерській можна не 
лише придбати продукцію, а й ви-
пити запашної кави, чаю, посмаку-
вати свіжою випічкою.

Те, що «Калач» виправдає усі 
сподівання, немає жодних сумні-
вів. Адже за той час, що ми були у 
кондитерській, сюди весь час за-
ходили покупці. І жоден із них не 
вийшов із порожніми руками. 
Хтось спочатку дегустував нові 
види тістечок, для цього встанови-
ли спеціальні підставки із різнови-
дами смаколиків; хтось купував 
нові торти та булочки; дехто йшов 
за вже знайомою продукцією; при-

хильники смачної кави ласували 
нею за столиком. І всі були у за-
хваті від осучасненої зали та ши-
рокого асортименту продукції. 
Лише пісних виробів тут понад 30 
найменувань. Аби покупці не гу-
билися у виборі, підноси із такою 
продукцією кооператори позначи-
ли жовтими цінниками. 

– Аби розширити асортимент, 
ми додали не лише торговельне 
обладнання, а й холодильне, – ді-
литься директор комбінату Галина 
Кравчук. – Тепер у кондитерській 
понад 80 найменувань продукції, 
90% якої – власного виробництва. 

Намагаємося догодити кожному, 
тому у вітринах не лише вироби із 
солодкою начинкою, а й із соло-
ною, пропонуємо різні напої. Вар-
то відзначити, що за три тижні ре-
монту торгівлю у «Калачі» не при-
пиняли, щоб не втратити жодного 
покупця. Тепер головне завдання 
– насичувати полиці смачною, 
якісною та затребуваною продук-
цією. Тож технологи постійно пра-
цюють над новинками. На часі за-
вершення ремонту у кондитер-
ському цеху. Певна річ, реалізація 
аналогічних проектів потребує фі-
нансових інвестицій. Проте без ка-
піталовкладень в осучаснення не-
можливо йти в ногу з часом. При-
ємно, що з першої години роботи 
оновленої кондитерської люди 
оцінили наші старання. Хочеться, 
аби й надалі кооперативний «Ка-
лач» був солодкою візитівкою не 
лише Березного, а й району.

Спілкуючись із цими працьови-
тими людьми відзначила для себе, 
що попри непросту ситуацію у 
країні, вони не втомлюються зна-
ходити шляхи для вдосконалення 
своєї роботи, для того, аби зали-
шатися серйозним бізнес-гравцем 
не лише районного, а й обласного 
масштабу. 

Олена СОБКОВИЧ

 ОСУЧАСНЕННЯ

«К«КАЛАЧ»АЛАЧ» –

СОЛОДКА  СОЛОДКА  

ВIЗИТIВКА  ВIЗИТIВКА  

БЕРЕЗНОГОБЕРЕЗНОГО

«КАВ’ЯРНЯ»: НА ЗАМIТКУ ЗАЯДЛИМ КАВОМАНАМ
 ЧЕРКАЩИНА   Готуючись до відрядження в Золотоношу, запланувала знову, після майже двохрічної перерви, відвідати коопера-
тивну «Кав’ярню», публікація про яку тоді зацікавила багатьох наших читачів. Вони телефонували, просили координати, уточ-
нювали деталі. Тож мені дуже кортіло переконатися, що цей симпатичний заклад громадського харчування працює так само 
успішно і, як і раніше, відповідає високим вимогам підприємства європейської культури обслуговування.

Директор КГХ Галина Кравчук  (у центрі) 

та продавці «Калача» Катерина Лопачук і Анна ЯрмольчукІнженер-технолог КГХ Тетяна Хомяк
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COOP: РЕГІОНИ

 РИНКИ

– З першим весняним теплом бе-
ремося за благоустрій, – пояснив 
Володимир Павлович. – Зима в цьо-
му році видалася затяжною, ледве 
дочекалися, щоб зійшов сніг і трохи 
підсохла земля. Порядок має бути не 
лише в магазині, а й біля нього. 
Оскільки наш заклад розташований 
у центрі села, стоїть обіч траси Луцьк 
– Любешів, а навпроти – автобусна 
зупинка, то охайність – це перше, що 
кидається в око пішоходам і тран-
зитним пасажирам.

Володимир Наумчук знає толк в 
кооперації, за майже 40-річну робо-
ту в системі, з них 13 – на посаді го-
лови, вивчив усі тонкощі. У складі 
споживчого товариства 29 закладів 
торгівлі, частина з них, ті, що на від-
стані 40-45 кілометрів, перебувають 
в оренді – утримання їх збиткове. 
Однак є такі населені пункти, як от 
Загорівка, Северинівка, де проживає 

до 100 осіб, але щомісячний виторг 
там складає 35-40 тис. грн. У ці села 
не йде приватний бізнес, тому коо-

перативний магазин – єдине місце, 
де можна і купити, і новини дізнати-
ся, і знайомих зустріти.

– Було б і зовсім добре, якби до 
нас лицем повернулася держава, бо 
податки на нерухомість легко вими-
вають зароблені важкою працею ко-
шти, – бідкається пан голова. – При-
міщення у нас великі. Я прикинув, 
що в цьому році нам доведеться 

сплатити десь 110 тис. грн. Комента-
рі, як кажуть, зайві.

– Гостям і покупцям ми завжди 
раді, – привітно зустрічають завмаг 
Олена Матвіївна Марчук і продавець 
Ганна Михайлівна Ковбасюк. – Ось 
подивіться, усе, що потрібно сіль-
ському жителю, у нас є: робоче взут-
тя, господарська група, товари до-
машнього вжитку, розмальовки для 
діток, ритуальний асортимент. Не ка-
жучи вже про асортимент продуктів 
харчування – від свіжих овочів і ци-

трусових, які у продажу цілий рік, до 
напівфабрикатів.

Не так давно тут зробили ремонт, 
завезли нове холодильне обладнан-
ня – стало тепло, просторо і затиш-
но. А минулого року прибудували 
красиву, простору літню веранду. З 
ранньої весни до пізньої осені вона 
слугує місцевим мешканцям місцем 
короткого перепочинку, зустрічей за 
чашечкою кави, тут можна посидіти 
в очікуванні автобусу.

– Крім нашого, у Великій Яблунь-
ці відкрилося ще 10 приватних тор-
говельних точок, – зазначає голова 
правління Маневицької райспожив-
спілки Мирослава Петрівна Коваль-
чук. – Забагато, як для 700 сільських 
жителів. Але факт залишається фак-
том: до нас іде найбільше людей. 
Можливо, тому, що наш магазин на 
цьому місці з давніх-давен, а може, 
через те, що у нас все є. Однак, це 
нас не заспокоює, а лише додає від-
повідальності.

Людмила ШАПОВАЛОВА

Фото Євгена ДОБРИНІНА

ІНВЕСТИЦІЇ

ВЕСНА:ВЕСНА: ЧАС БУТИ ОШАТНИМИ
  ВОЛИНЬ   Коли ми під’їхали до кооперативного магазину села Велика Яблунька, на 
прилеглій території саме кипіла робота: одні ставили дерев’яний декоративний 
парканчик, інші розкидали щойно привезений грунт під майбутні клумби. Не тіль-
ки порадою, а й ділом робочим активно допомагав, як з’ясувалося згодом, голова 
Маневицького споживчого товариства Володимир Наумчук.

С утність інвестицій насправді по-
лягає не в одноразових заходах, 
коли об’єкт реконструюють, тех-
нічно переоснащують виробничі 
процеси і… на цьому зупиняються. 

В такому разі це звичайне викидання коштів 
на вітер. У кооперативний же ринок Ужгоро-
да щороку інвестуються сотні тисяч гривень, 
аби він постійно був конкурентним, приваб-
лював як продавців, так і покупців, аби всі, 
хто сюди завітає, почувалися комфортно, мо-
гли отримати необхідний спектр послуг, при-
дбати якісну продукцію. Тобто адміністрація 
ринку головним завданням вбачає ефектив-
не використання капіталовкладень. 

За останні роки ринок отримав практич-
но друге життя: об’єкт повністю реконстру-
йовано, завдяки використанню сучасних 
фарб в приміщенні стало набагато привітні-
ше і світліше, до того ж перекриття даху рин-
ку замінили штучним склом із застосуван-
ням новітніх технологій, замінили на енер-
гоощадні світильники. А додайте сюди ще 

встановлення чималої кількості сучасних 
холодильних прилавків, холодильників, які 
в рази використовують менше електрики. За-
галом на ринку функціонують 220 холодиль-
них прилавків та холодильників, які повніс-
тю забезпечують потреби продавців. Саме 
такі зміни ефективно вплинули на оптиміза-
цію витрат обертання підприємства. 

Раніше на ринку місця для продажу про-
дукції були не дуже зручними як для про-
давців, так і покупців. Якщо біля одного із 
столів зупинялися кілька покупців, то утво-
рювався своєрідний затор між рядами. Біль-
ше того, чимала кількість площ була порож-
ньою, тобто доходу ринку не приносила жод-
ного. Кооператори знайшли спосіб, як вийти 
із цієї ситуації. На пропозицію  спеціалістів 
та продавців почався процес осучаснення 
торговельних площ зі створення своєрідних 
компактних спеціалізованих відділів, які 
відгородили склопакетами, провели до них 
освітлення, воду, встановили бойлери для 
нагріву води. Одним словом, функціонально 

такі відділи ні в чому не поступаються су-
часним торговельним закладам. Доходи 
ринку від такої реконструкції збільшилися, 
адже тепер підприємство здає в оренду не 
торгове місце, як було раніше, а площу всьо-
го відділу. Завдяки цим та іншим заходам з 
підвищення ефективності роботи валові до-
ходи ринку торік зросли більше, ніж на 10%, 
напрацьовано 160 тис. грн. прибутків та ін-

вестовано у модернізацію і технічне пере-
оснащення 420 тис. грн.  Цьогоріч інновацій-
ні процеси на кооперативному ринку трива-
тимуть, адже потрібно збільшувати доходи, 
покращувати рівень якісних послуг, домог-
тися, аби ринок став справжнім кооператив-
ним торгово-сервісним центром.

Михайло МАЗУР

ВДОСКОНАЛИТИ ВДОСКОНАЛИТИ 

НЕ  ОЗНАЧАЄ  ЗАВЕРШИТИНЕ  ОЗНАЧАЄ  ЗАВЕРШИТИ
  ЗАКАРПАТТЯ    Як ви гадаєте, для чого вкладати кошти у ре-
конструкцію підприємства, якщо там вже нічого вдоскона-
лювати, бо все вже приведено до сучасних вимог? Відпо-
відь на це запитання від спеціалістів ринку Ужгородського 
міського споживчого товариства і пропонуємо вашій увазі.

«Вдовольняйся тим, що маєш, але прагни до кращого».

ІСОКРАТ, афiнський ритор 



8 №21 (1302), четвер, 25.05.2017 р.

ТЕЛЕТИЖДЕНЬ

ПОНЕДІЛОК, 29

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/ф «Юрій Рибчинський. 

Слова і музика» 

10.00 Т/с «На межі. Група «Анти-

терор» 

11.00 Д/с «Національні парки 

Америки»

11.55 Баклани на Балкани 

12.30 Український корт 

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.40 Борхес 

14.05 Т/с «Анна Піль» 

15.00 Новини

15.35 Х/ф «По-модньому» 

17.15 Д/ф «Клоун іде на манеж. 

М.Яковченко»

17.50 Вікно в Америку

18.15 Новинний блок

18.50, 22.50 З перших вуст

19.00 Новини. Культура

19.20 Перша шпальта 

19.55 Вересень

20.20 Про головне

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт

21.50 Війна і мир 

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.55 Новини. Культура 

02.10 Про головне 

02.40 Д/с «Традиційні свята Ма-

цурі» 

03.30 Борхес 

03.55 Д/с «Розповіді про Хансік» 

04.20 Т/с «Травма» 

05.50 Вічне 

1+1 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 

ТСН

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

данок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля-4»

10.55 «Міняю жінку»

12.20 Х/ф «Матусі» 12+

13.25 Х/ф «Матусі-2» 12+

14.30, 17.10 Т/с «Величне століт-

тя. Роксолана»

16.45, 19.30, 01.20 ТСН

20.15, 21.20, 22.20 Х/ф 

«Свати-3»

23.20, 01.45 Х/ф «Обережно! 

Предки в хаті»

05.05 «Ескімоска-2. Пригоди в 

Арктиці»

ІНТЕР

05.20 «Подробиці»

05.50 Мультфільм

06.20 «Слідство вели... з Леонідом 

Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 Ранок з «Інтером»

09.20 Т/с «Все повернеться» 

13.30 «Слідство вели... з Леонідом 

Каневським» 

15.15 «Чекай мене» 

18.00 Ток-шоу «Стосується кож-

ного» 

20.00 «Подробиці»

20.40 Т/с «Єдиний чоловік» 

22.30 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки-3» 

01.05 «Подробиці»

01.55 Х/ф «Полетта» (16+) 

03.15 «уДачний проект» 

03.50 «Готуємо разом» 

04.35 Ток-шоу «Стосується кож-

ного» 

ICTV

05.00 Служба розшуку дітей

05.05 Дивитись усім!

05.50 Надзвичайні новини 

06.40 Факти тижня. 100 хвилин 

з Оксаною Соколовою (по-

втор)

08.45 Факти. Ранок

09.10 Спорт

09.15 Надзвичайні новини. Під-

сумки

10.10 Антизомбі

11.10 Секретний фронт

12.45, 15.45 Факти. День

13.20, 16.05 Х/ф «2012» 16+

16.25 Х/ф «П’ята хвиля» 16+

18.45, 21.00 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини 

20.20 Більше ніж правда

21.20 Т/с «Пес» 16+

22.35 Свобода слова

00.30 Х/ф «Теорія змови» 16+

02.25 Стоп-10

СТБ

06.35 «Все буде добре!» 

08.35 «Все буде смачно!» 

10.15, 18.30 «За живе!» 

11.45 Х/ф «Коханий за наймом» 

13.45 «Битва екстрасенсів 13» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

19.55, 22.35, 01.30 «Слідство ве-

дуть екстрасенси» 

23.30 «Давай поговоримо про 

секс 4» 

 УКРАЇНА

06.50, 07.15, 08.15 Ранок з 

«Україною»

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

09.15 Зоряний шлях

11.00 Х/ф «Пізнє кохання» 

12.50, 15.30 Т/с «З надією на 

щастя» 16+

15.00, 19.00, 23.00, 01.50 Сьо-

годні

17.10 Т/с «Райське місце» 16+ 

19.45, 02.40 Ток-шоу «Говорить 

Україна» 

21.00 Т/с «Тільки про кохання» 

23.30 Х/ф «Поїзд у Пусан» 16+

03.45 Зоряний шлях

04.30 Реальна містика

05.20 Агенти справедливості 16+

ВІВТОРОК, 30

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Т/с «Білий танець» 

10.00 Т/с «На межі. Група «Анти-

терор» 

11.00 Д/с «Історичні розсліду-

вання» 

12.10 Баклани на Балкани 

12.40 Новини. Спорт 

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.40 Уряд на зв’язку з грома-

дянами

14.05 Т/с «Анна Піль» 

15.00 Новини

15.35 Фольк-music 

16.30 Т/с «Незнайомка» 

17.45 М/с «Книга джунглів» 

18.15 Новинний блок

18.50, 22.50 З перших вуст

19.00 Новини. Культура

19.20 Перший на селі 

19.55 Наші гроші

20.20 Про головне

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Справедливі» 

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.55 Новини. Культура 

02.10 Про головне 

02.40 Д/ф «Справа братів Райт» 

03.35 Вікно в Америку 

03.55 Д/с «Розповіді про Хансік» 

04.20 Т/с «Травма» 

05.50 Вічне

1+1 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 

ТСН

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

данок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля-4»

10.55 «Міняю жінку»

12.20 Х/ф «Матусі-2» 12+

13.00, 14.00, 15.00, 20.15, 

21.15, 22.20 Х/ф «Свати-3»

16.00, 17.10 Т/с «Величне століт-

тя. Роксолана»

16.45, 19.30, 01.15 ТСН

23.20, 01.40 Х/ф «Щоденник 

слабака-2. Правила Ро-

дріка»

05.00 «Ескімоска-2. Пригоди в 

Арктиці»

ІНТЕР 

05.20 «Подробиці»

06.00 Мультфільм

06.20 «Слідство вели... з Леонідом 

Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 Ранок з «Інтером»

09.20 «Давай одружимося» 

11.05 Т/с «Єдиний чоловік» 

13.20 «Слідство вели... з Леонідом 

Каневським» 

15.50 «Речдок» 

18.00 Ток-шоу «Стосується кож-

ного» 

20.00 «Подробиці»

20.40 Т/с «Єдиний чоловік» 

22.30 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки-3» 

00.25 «Подробиці»

01.15 Т/с «Зозуля» 

02.35 Док. проект «Замки Закар-

паття»

03.15 «уДачний проект» 

03.50 «Готуємо разом» 

04.35 Ток-шоу «Стосується кож-

ного» 

ICTV

04.25 Факти

04.45 Дивитись усім!

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

10.10 Більше ніж правда

11.10, 13.20 Х/ф «Теорія змо-

ви» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.45, 16.10 Т/с «Кримінолог» 

16+

17.45, 21.25 Т/с «Пес» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Громадянська оборона

22.25 Х/ф «Морпіхи» 16+

00.50 Т/с «Лас-Вегас» 16+

02.15 Стоп-10

СТБ

07.30 «Все буде добре!» 

09.30, 18.30 «За живе!» 

10.30 Х/ф «Дівчата» 

12.30 «МастерШеф. Діти» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

20.00 «МастерШеф. Діти-2. Фі-

нал» 

22.45 «МастерШеф. Діти-2. Фі-

нал. Оголошення пере-

можця» 

23.15 Т/с «Коли ми вдома» 

00.15 «Слідство ведуть екстра-

сенси»

УКРАЇНА

06.10 Агенти справедливості 16+

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з «Україною»

09.15 Зоряний шлях

11.30 Реальна містика

13.30, 15.30, 05.20 Агенти спра-

ведливості 16+

15.00, 19.00, 23.00, 03.45 Сьо-

годні

16.10, 21.00 Т/с «Тільки про ко-

хання» 

18.00 Т/с «Райське місце» 16+

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна» 

23.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+ 

01.50 Х/ф «Поїзд у Пусан» 16+

04.30 Реальна містика

СЕРЕДА, 31

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Т/с «Незнайомка» 

10.00 Т/с «На межі. Група «Анти-

терор» 

11.00 Засідання Кабінету Міні-

стрів України 

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.40 Наші гроші 

14.05 Т/с «Анна Піль» 

15.00 Новини

15.35 Світло

16.30 Т/с «Незнайомка» 

17.45 М/с «Книга джунглів» 

18.15 Новинний блок

18.50, 22.50 З перших вуст

19.00 Новини. Культура

19.20 Д/с «Дикі тварини» 

19.55 Слідство. Інфо

20.20 Про головне

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Справедливі»

22.40 Мегалот 

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.55 Новини. Культура 

02.10 Про головне 

02.40 Д/ф «Ловець слів»

03.30 Уряд на зв’язку з грома-

дянами 

03.55 Д/с «Розповіді про Хансік» 

04.20 Т/с «Травма» 

05.50 Вічне

1+1 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 

ТСН

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

данок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля-4»

10.55 «Міняю жінку»

12.20 Х/ф «Матусі-2» 12+

13.00, 14.00, 15.00, 20.15, 

21.20, 22.20 Х/ф «Свати-3»

16.00, 17.10 Т/с «Величне століт-

тя. Роксолана»

16.45, 19.30, 01.10 ТСН

23.20, 01.35 Х/ф «Три теле-

пні» 16+

04.50 «Ескімоска-2. Пригоди в 

Арктиці»

ІНТЕР 

05.20 «Подробиці»

06.00 Мультфільм

06.20 «Слідство вели... з Леонідом 

Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 Ранок з «Інтером»

09.20 «Давай одружимося» 

11.05 Т/с «Єдиний чоловік» 

13.20 «Слідство вели... з Леонідом 

Каневським» 

15.50 «Речдок» 

18.00 Ток-шоу «Стосується кож-

ного» 

20.00 «Подробиці»

20.40 Т/с «Єдиний чоловік» 

22.30 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки-3» 

00.30 «Подробиці»

01.15 Т/с «Зозуля»  

02.30 Док. проект «Дитяча жор-

стокість»

03.15 «уДачний проект» 

03.50 «Готуємо разом» 

04.35 Ток-шоу «Стосується кож-

ного» 

ICTV

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Дивитись усім!

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

09.50 Громадянська оборона

10.45, 13.20 Х/ф «Морпіхи» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.35 Т/с «Кримінолог» 16+

15.10, 16.10 Т/с «Володимир-

ська, 15» 16+

17.40, 21.25 Т/с «Пес» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Секретний фронт

22.25 Х/ф «Королівство» 16+

00.40 Т/с «Лас-Вегас» 16+

02.05 Стоп-10

СТБ

06.35 «Все буде добре!» 

08.30 «Все буде смачно!» 

10.20, 18.30 «За живе!» 

11.50 «МастерШеф. Діти» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

19.55, 22.45 «МастерШеф. 

Діти-2. Невідома версія» 

23.10 Т/с «Коли ми вдома» 

00.10 «Слідство ведуть екстра-

сенси»

УКРАЇНА

06.10 Агенти справедливості 16+

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з «Україною»

09.15 Зоряний шлях 

11.30 Реальна містика 

13.30, 15.30, 05.20 Агенти спра-

ведливості 16+ 

15.00, 19.00, 23.00, 02.40 Сьо-

годні

16.10, 21.00 Т/с «Тільки про ко-

хання» 

18.00 Т/с «Райське місце» 16+ 

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»

23.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+ 

03.30 Зоряний шлях 

04.30 Реальна містика 

ЧЕТВЕР, 1

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Т/с «Незнайомка» 

10.00 Т/с «На межі. Група «Анти-

терор» 

11.00 Д/с «Історичні розсліду-

вання» 

12.10 Баклани на Балкани 

12.40 Новини. Спорт 

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.40 Слідство. Інфо 

14.05 Т/с «Анна Піль» 

15.00 Новини

15.35 Надвечір’я. Долі 

16.30 Т/с «Незнайомка» 

17.30 Школа Мері Поппінс 

17.45 М/с «Книга джунглів» 

18.15 Новинний блок

18.50, 22.50 З перших вуст

19.00 Новини. Культура

19.20 Д/с «Дикі тварини» 

19.55 «Схеми» з Наталією Сед-

лецькою 

20.20 Про головне

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Справедливі» 

22.55 Вічне

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.55 Новини. Культура 

02.10 Про головне 

02.40 Д/ф «Аркани Франка»

03.30 Книга.ua 

03.55 Д/с «Розповіді про Хансік» 

04.20 Т/с «Травма» 

05.50 Вічне

1+1 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 

ТСН

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

данок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля»

10.55 «Міняю жінку»

12.20 Х/ф «Матусі-2» 12+

13.00, 14.00, 15.00, 20.15, 21.15 

Х/ф «Свати-3»

16.00, 17.10 Т/с «Величне століт-

тя. Роксолана»

16.45, 19.30, 01.45 ТСН

22.20 «Право на владу 2017»

00.00, 02.10 Х/ф «Божевільні ви-

кладачі» 12+

05.25 «Ескімоска-2. Пригоди в 

Арктиці»

ІНТЕР 

05.20 «Подробиці»

06.00 Мультфільм

06.20 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 Ранок з «Інтером»

09.20 «Давай одружимося» 

11.05 Т/с «Єдиний чоловік» 

13.20 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

15.50 «Речдок» 

18.00 Ток-шоу «Стосується кож-

ного» 

20.00 «Подробиці»

20.40 Т/с «Єдиний чоловік» 

22.30 Т/с «Доярка з 

Хацапетівки-3» 

00.25 «Подробиці»

01.15 Х/ф «Мільйон у шлюбному 

кошику»

02.40 Док. проект «Життя в кре-

дит»

03.20 «уДачний проект» 

03.55 «Готуємо разом» 

04.40 Ток-шоу «Стосується кож-

ного» 

ICTV

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Громадянська оборона

06.35 Ранок у великому місті
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08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

09.55 Секретний фронт

10.50, 13.20 Х/ф «Королівство» 

16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.30, 16.10 Т/с «Володимир-

ська, 15» 16+

17.40, 21.25 Т/с «Пес» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Інсайдер

22.25 Х/ф «Не брати живим» 16+

00.40 Т/с «Лас-Вегас» 16+

02.05 Стоп-10

СТБ

07.05 «Все буде добре!» 

09.05 «Все буде смачно!» 

11.30, 18.30 «За живе!» 

12.30 «МастерШеф. Діти» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

20.00, 22.45 «Я соромлюсь сво-

го тіла 4» 

00.30 «Один за всіх» 

01.10 «Слідство ведуть екстра-

сенси»

УКРАЇНА 

06.10 Агенти справедливості 16+

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з «Україною»

09.15 Зоряний шлях 

11.30 Реальна містика 

13.30, 15.30, 05.20 Агенти спра-

ведливості 16+ 

15.00, 19.00, 23.00, 02.40 Сьо-

годні

16.10, 21.00 Т/с «Тільки про ко-

хання» 

18.00 Т/с «Райське місце» 16+ 

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»

23.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+ 

03.30 Зоряний шлях 

04.30 Реальна містика 

П’ЯТНИЦЯ, 2

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Т/с «Незнайомка» 

10.00 Т/с «На межі. Група «Анти-

терор» 

11.00 Д/с «Історичні розсліду-

вання» 

12.10 Баклани на Балкани 

12.40 Новини. Спорт 

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.40 «Схеми» з Наталією Сед-

лецькою 

14.05 Т/с «Анна Піль» 

15.00 Новини

15.35 Віра. Надія. Любов 

16.30 Т/с «Аристократи» 

17.25 Хто в домі хазяїн? 

17.45 М/с «Книга джунглів» 

18.15 Новинний блок

18.50, 22.50 З перших вуст

19.00 Новини. Культура

19.20 Богатирські ігри

20.20 Про головне

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт

21.50 Д/ф «ХХ сторіччя Кароля 

Войтили» 

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.55 Новини. Культура 

02.10 Про головне 

02.40 Музичне турне

03.35 Театральні сезони 

04.00 Д/ф «Всеволод Нестайко. 

Родом з дитинства»

04.20 Т/с «Травма» 

05.50 Вічне

1+1 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 

ТСН

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

данок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля»

10.55 «Міняю жінку»

12.20 Х/ф «Матусі-2» 12+

14.00, 15.00 Х/ф «Свати-3»

16.00, 17.10 Т/с «Величне століт-

тя. Роксолана»

16.45, 19.30, 03.25 ТСН

20.15 «Розсміши коміка. Діти 2»

22.00 «Вечірній квартал 

Туреччина-2017»

00.10 «Вечірній Київ»

03.50 «Маленькі гіганти»

ІНТЕР 

05.25 «Подробиці»

06.00 «Мультфільм»

06.20 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 Ранок з «Інтером»

09.20 «Давай одружимося» 

11.05 Т/с «Єдиний чоловік» 

13.20 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

15.50 «Речдок» 

18.00 Ток-шоу «Стосується кож-

ного» 

20.00 «Подробиці тижня»

22.00 Т/с «Птаха у клітці» 

01.30 Х/ф «Дике кохання»

03.35 «Чекай мене» 

ICTV 

04.20 Служба розшуку дітей

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Дивитись усім!

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

09.50 Інсайдер

10.50, 13.20 Х/ф «Не брати жи-

вим» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.30, 16.10 Т/с «Володимирська, 

15» 16+

17.45 Т/с «Пес» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Антизомбі

21.25 Дизель-шоу

23.45 Х/ф «Шоугелз» 16+

02.05 Т/с «Лас-Вегас» 16+

03.25 Стоп-10

СТБ 

07.10 Х/ф «Стережись автомо-

біля» 

09.05 Х/ф «Zolushka. ru» 

11.15 Х/ф «Трохи не в собі» 16+

18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 

18.30, 23.55 Т/с «Коли ми вдома» 

20.00, 22.45 «Холостяк-7» 

00.50 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

УКРАЇНА

06.10 Агенти справедливості 16+

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з «Україною»

09.15 Зоряний шлях 

11.30 Реальна містика 

13.30, 15.30 Агенти справедли-

вості 16+ 

15.00, 19.00, 23.00, 03.10 Сьо-

годні

16.10 Т/с «Тільки про кохання» 

18.00 Т/с «Райське місце» 16+ 

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»

21.00, 00.00 Т/с «Щастя є» 

23.20 «Слідами популіста. Час-

тина третя». Спеціальний 

репортаж

01.45 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+ 

04.00 Реальна містика 

05.30 Зоряний шлях 

СУБОТА, 3

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 М/с «Книга джунглів» 

10.50 Хто в домі хазяїн?

11.10 Хочу бути 

11.50 Фольк-music 

13.10 Т/с «Справедливі» 

16.10 Книга.ua 

16.40 Чоловічий клуб. Спецви-

пуск. Фрі-файт 

18.00 Богатирські ігри 

19.00 Конкурс професійної жур-

налістики «Честь професії»

20.00 Д/с «Скарби та смертельні 

таємниці морів» 

21.00 Новини 

21.30 Розсекречена історія 

22.20 Д/с «Дикі тварини» 

22.45 Мегалот 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

(нічний канал)

01.20 Музичне турне

02.20 Д/с «Історичні розсліду-

вання» 

05.00 Д/ф «Василь Стус. Фено-

мен суток»

1+1 

07.00 ТСН

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Світське життя»

11.00 Х/ф «Партія для чемпіон-

ки» 16+

14.40 Х/ф «Чоловіча інтуїція»

16.45, 20.15 «Вечірній квартал»

18.30 «Розсміши коміка-2017»

19.30 ТСН

22.10 «Вечірній квартал. Дай-

джест»

23.10 «Світське життя»

00.10 «Ліга сміху»

04.35 «Ескімоска-2. Пригоди в 

Арктиці»

05.00 «Вечірній Київ»

ІНТЕР 

05.20 Х/ф «Топінамбури» 

07.45 Х/ф «Москва–Касіопея»

09.30 «Україна вражає» 

10.00 Х/ф «Отроки у Всесвіті»

11.45 Х/ф «Пригоди Електроніка» 

15.50 Х/ф «Невловимі месники»

17.15 Т/с «Одеса-мама» (16+) 

20.00 «Подробиці»

20.30 Т/с «Одеса-мама» (16+) 

23.00 Х/ф «Області темряви» 

(16+) 

01.05 «Подробиці»

01.40 Х/ф «Кво Вадіс» 

ICTV 

04.50 Факти

05.10 Т/с «Відділ 44» 16+

06.45 Дивитись усім!

07.45 Без гальм

08.45 Я зняв!

09.40 Дизель-шоу. Дайджест

10.50, 11.50 Відпустка за об-

міном

12.45 Факти. День

13.00 Скетчком «На трьох»

13.35 Х/ф «Проблемна дитина» 

15.10 Х/ф «Проблемна дитина-2» 

16.55 Х/ф «Ера драконів» 

18.45 Факти. Вечір

19.15 Надзвичайні новини. Під-

сумки

20.05 Х/ф «Падіння Лондона» 16+

21.55 Х/ф «Падіння Олімпу» 16+

00.05 Х/ф «Шоугелз» 16+

02.20 Т/с «Лас-Вегас» 16+

03.40 Стоп-10

СТБ 

05.50 «ВусоЛапоХвіст» 

08.00 «Караоке на Майдані» 

09.00 «Все буде смачно!» 

10.55 «Холостяк-7» 

13.55 «МастерШеф. Діти-2. Фі-

нал. Оголошення пере-

можця» 

16.35 «МастерШеф. Діти-2. Неві-

дома версія» 

19.05 Х/ф «Тато напрокат» 

23.15 «Давай поговоримо про 

секс 4» 

01.10 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

УКРАЇНА

07.00 Сьогодні

07.15 Зоряний шлях

09.00 Т/с «Щастя є» 

12.45, 15.20 Т/с «Не зрікаються, 

коли кохають» 16+ 

15.00, 19.00, 02.00 Сьогодні

16.40, 19.40 Т/с «Велике кохан-

ня» 12+

21.00 Шоу Братів Шумахерів

23.00 Реальна містика 

02.40 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+ 

05.20 Зоряний шлях 

НЕДІЛЯ, 4

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/с «Скарби та смертельні 

таємниці морів» 

10.00 БОГОСЛУЖІННЯ У ДЕНЬ 

СВЯТОЇ ТРІЙЦІ 

13.00 Док. драма «Доньки Єви» 

13.50 Мистецькі історії

14.20 Фольк-music 

16.10 Д/с «Садові скарби» 

16.40 Х/ф «Святий Петро»

20.30 Перша шпальта

21.00 Новини 

21.30 Д/с «Традиційні свята Ма-

цурі» 

22.20 Д/с «Розповіді про Хансік» 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

(нічний канал)

01.20 Музичне турне

02.20 Чоловічий клуб. Спецви-

пуск. Фрі-файт 

03.35 Надвечір’я. Долі 

04.25 Світло 

05.15 Муз. т/ф «Де приховане 

щастя»

1+1 

07.00 ТСН

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 «Лото-Забава»

09.40 Маріччин кінозал. М/ф 

«Маша і ведмідь»

10.15 «Розсміши коміка-2017»

11.15 «Розсміши коміка. Діти 2»

13.05, 14.10, 15.15, 16.10, 17.30 

«Світ навиворіт-5. Індо-

незія»

18.30, 04.30 «Українські сен-

сації»

19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»

21.00 Х/ф «Катерина» 16+

01.00 «Аргумент кіно»

01.55 «Світське життя»

ІНТЕР 

05.15 «Подробиці»

05.45 М/ф «Бременські музи-

канти»

06.05 М/ф «Слідами бремен-

ських музикантів»

06.25 Х/ф «Невловимі месники»

08.00 «уДачний проект» 

09.00 «Готуємо разом» 

10.00 «Орел і Решка. Рай і пекло» 

11.00 «Орел і Решка. Перезаван-

таження» 

12.00 Х/ф «Вихідні!»

13.45 Х/ф «Два Івани» 

17.20 Т/с «Одеса-мама» (16+) 

20.00 «Подробиці»

20.30 Т/с «Одеса-мама» (16+) 

23.00 Х/ф «Випадковий запис» 

(16+) 

00.35 Х/ф «Ласкаво просимо до 

капкану» (16+) 

02.15 «Подробиці» 

ICTV

04.45 Факти

05.15 Т/с «Слідчі» 16+

07.00 Т/с «Відділ 44» 16+

10.25 Х/ф «Пташка на дроті» 16+

12.45 Факти. День

12.55 Х/ф «Ера драконів» 

14.35, 16.50 Х/ф «Падіння Олім-

пу» 16+

18.45 Факти тижня. 100 хвилин з 

Оксаною Соколовою

20.30 Х/ф «Помпеї» 16+

22.40 Х/ф «Водний світ» 

02.00 Х/ф «Злива» 16+

03.35 Т/с «Слідчі» 16+

СТБ 

07.00 «Все буде добре!» 

08.55 «Все буде смачно!» 

09.50 «Караоке на Майдані» 

10.45 Х/ф «Тато напрокат» 

14.45 Х/ф «Найчарівніша та най-

привабливіша» 

16.15, 23.30 «Я соромлюсь сво-

го тіла 4» 

18.05, 22.05, 00.10 «Слідство ве-

дуть екстрасенси» 

20.55 «Один за всіх» 

УКРАЇНА

06.50 Сьогодні

07.40 Зоряний шлях

09.50 Т/с «Не зрікаються, коли 

кохають» 16+

13.15 Т/с «Велике кохання» 12+

17.00, 20.00 Т/с «Лист Надії» 12+

19.00, 06.50 «Події тижня» з Оле-

гом Панютою 

21.50 Х/ф «Нічна фіалка» 16+

23.45 Реальна містика

02.10 Т/с «Райське місце» 16+ 

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

2) заповнити поля: 
   – отримувач – ТОВ «КО-ОП МЕДІА»;
   – номер рахунку отримувача – 
      26008052637699;
   – поставити відмітку навпроти рядка  
     «Рахунок одержувача відкрито 
     в КБ «Приватбанк»;
    – у «Призначенні платежу» зазначи-
    ти: назву послуги – «публікація 
   оголошення/вітання/некролога 

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

дзвоніть після його відправки до ре-

дакції на номер (044) 529-93-47.

Для юридичних осіб найкращим спо-

собом лишається відправка електрон-

кою гарантійного листа з текстом ого-

лошення (привітання, некролога). В 

листі, нагадуємо, необхідно вказати 

спосіб оподаткування вашого підпри-

ємства (платники ПДВ чи єдиного по-

датку, якщо платники ПДВ – необхідна 

ще й копія свідоцтва); повне наймену-

вання підприємства/організації; теле-

фон; електрон ну адресу. Редакція ви-

ставить рахунок, після оплати якого 

слід надіслати нам відповідний під-

тверджуючий документ. 

Вартість за розміщення в газеті «Ві-

сті…» оголошень, привітань, некро-

логів розміром до 1500 знаків без фото 

становить 100 грн., а з фото – 130 грн. 
Тексти більше вказаного розміру 

оплачуються пропорційно до вста-

новленої ціни.

ХОХОЧЕТЕ  ДАТИ ОГОЛОШЕННЯ ЧЕТЕ  ДАТИ ОГОЛОШЕННЯ 

У «ВIСТI…»?У «ВIСТI…»?  

ТО МИ ВАМ РОЗКАЖЕМО ЯКТО МИ ВАМ РОЗКАЖЕМО ЯК

   ВІД  РЕДАКЦІЇ
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НОВА  ВЕРСIЯНОВА  ВЕРСIЯ
ВІВАТ, ЕРУДИТАМ! 

Приємно, що представники спо-
живспілки підтримують та відвіду-
ють такі заходи. Так, на початку фі-
нальної гри перший заступник голови 
правління Хмельницької обласної 
спілки споживчих товариств Лілія 
Бернадська з ентузіазмом звернулася 
до учасників турніру та привітала їх: 

– Із великим задоволенням при-
йшла подивитися та повболівати за 
розум. Вкотре пересвідчуюся у тому, 
що надзвичайно гарні, корисні й по-
трібні події відбуваються під егідою 
навчальних закладів кооперації. Пре-
красно, що 16 років поспіль студенти 
мають можливість позмагатися в 
ерудиції. Я хочу щиро подякувати за-
сновникам такого чудового заходу – 
тижневику «Вісті…», організаторам, 
безумовно, ректору нашого інституту 
Людмилі Миколаївні Коваль за те, 
що приймаємо сьогодні гостей із різ-
них областей України. Такий інтелек-
туальний турнір – це маленька пере-
мога над собою, можливість подола-
ти невпевненість та продемонструва-
ти свої кращі якості.

Привітав учасників гри також і Ві-
талій Семанів, цьогорічний голова 
журі, який є неабияким поціновува-
чем інтелектуальних турнірів, до 
того ж активно грає в івано-
франківському клубі «Що? Де? 
Коли?». Судити захід у кооперативно-
му навчальному закладі йому було 
вдвічі приємно, адже пан Віталій – 
випускник Івано-Франківського коо-
перативного коледжу. 

– Упевнений, що будуть запитан-
ня, відповіді на які можна не знати, 
але можна вгадати, виявивши свою 
кмітливість і логіку, – сказав Віталій 
Володимирович. – Тому треба бути 
уважними! Та в одному я перекона-
ний: тих, хто програє, тут не буде. Сту-
денти вже зробили величезний крок 
вперед, бо потрапили у фінал і дове-
ли, що є кращими з кращих. 

ТУРНІР ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ЄДНОСТІ: ЯК ЦЕ БУЛО 

Формат гри незмінний: три тури, 
у кожному з яких 10 запитань; на роз-
думи та відповідь у кожної команди – 
одна хвилина. Як і торік, визначали пе-
реможців трьох номінацій: «Кращий 
уболівальник», «Краща гравчиня» і 
«Кращий гравець». 

– Головна інтрига полягає в тому, 
що ці учасники гри, відповідаючи на 
питання різних турів, при цьому пере-
бували на своїй території – у рідному 
місті, у рідному навчальному закладі, 
– такими словами розпочав гру Воло-
димир Макаров, один із авторів цього 
вістянського проекту і ось уже 16 років 
– ведучий цієї гри. – Вони могли ско-
ристатися Інтернетом, за них могли 
відповісти їхні керівники або ж вони 
ходили містом і запитували у перехо-
жих… Хтозна, буває й таке. Однак у цей 
день команди гратимуть лицем до 
лиця. 

– Був непростий турнір, ми грали із 
вересня, – продовжив Володимир Іва-
нович. – Траплялися періоди, коли сту-
денти під час сесії чи під час канікул 
мусили збиратися, щоб відповісти на 
запитання відповідного туру за-очного 
етапу. Складно було робити які-небудь 
прогнози, тож лише у четвертому турі 
ми визначили кращих, які сьогодні й 
присутні в актовій залі ХКТЕІ.

Поки команди морально налаштову-
валися, було визначено переможницю 
номінації «Кращий уболівальник». Нею 
стала студентка Хмельницького коопе-
ративного торговельно-економічного 
інституту, майбутній маркетолог Марія 
Розенбліт. До речі, над завданням уболі-
вальники довго думали: потрібно було 
назвати український вірш або пісню, 
перші рядки яких починалися словами 
«Що?», «Де?» чи «Коли?». От і трапилася 
можливість згадати репертуар гурту 
«Океан Ельзи», у піснях якого є рядки 
«Коли навколо ні душі», «Коли закін-
читься війна». Потім, звісно, пригадали 
й фольклор та інших українських вико-
навців і поетів. 

Перший тур був успішним для двох 
команд – «Еврики» та «Lupus», вони на-
брали по 5 балів кожна. «Меркурій» від-
став лише на один бал. «Слобожанці» 
доволі складно розпочали гру, після 
першого туру до їхнього активу було 
зараховано лише 2 бали. 

Дивлячись на результати другого 
туру, здалося, що запитання були ще 
складнішими. «Lupus» дещо втратив 
лідерські позиції – набрав тільки 2 
бали, «Еврика» і «Меркурій» – 3 бали. А 

от по-справжньому вразили «Слобо-
жанці», які відповіли на 4 запитання і 
стрімко почали вибиватися в лідери. 
Загалом, доволі стабільно й упевнено 
грали хмельничани, які після двох ту-
рів очолили турнірну таблицю.

Здавалося, уже ніхто й ніщо не за-
вадить «Евриці» перемогти… Проте за-
питання третього туру були вирішаль-
ними для «Слобожанців», які стали лі-
дерами останнього етапу й наздогнали 
хмельничан. «Меркурій» та «Lupus» 
крокували пліч-о-пліч два тури: спо-
чатку чернігівці були попереду, потім 
вони дещо відстали, але не програли. 

ПЕРЕМОЖЦЯ НЕМАЄ. 

Є ПЕРЕМОЖЦІ! 

Цього року команди зайняли лише 
два місця – 1-е й 2-е, і все. «Меркурій» та 
«Lupus», набравши загалом по 10 балів, 
по-дружньому стали другими. А пере-
можці 16 вістянського турніру еруди-
тів – «Еврика» і «Слобожанці», у активі 
кожної з команд – по 11 балів. Ось така 
нова версія гри – перше місце на двох із 

мінімальним відривом від другого міс-
ця також на двох.

Між турами розіграли й особисті ти-
тули. У номінації «Кращий гравець» пе-
реміг учасник команди «Меркурій» 
Херсонського кооперативного 
економіко-правового коледжу Едуард 
Ткачук. Едуард – цікавий, веселий хло-
пець, проте із серйозними життєвими 
планами та цілями. У коледжі він опа-
новує спеціальність «Фінанси і кредит», 
а його найбільшим захопленням є про-
грамування. Тому Едуард мріє реалізу-
вати себе в IT-індустрії, над чим актив-
но працює. Залишилося побажати хлоп-
цеві успіхів, а також – наполегливо слі-
дувати своїй мрії! 

Володаркою звання «Краща 
гравчиня» стала студентка 
Хмельницького кооперативного 
торговельно-економічного інсти-
туту і капітан команди «Еврика» 
Карина Кащук. Цей титул – зна-
ковий для дівчини, бо Карина вже 
5 років грає в команді й кожен рік 
прагне отримати нагороду. 

– Ця гра для мене ювілейна, 
– ділиться враженнями Карина. 
– Дуже приємно нарешті отри-
мати такий подарунок. Мене в 
команді через це навіть назвали 
«Леонардо ді Капріо». 

Учасники гри й переможці 
особистих титулів окрім тради-
ційних призів – грамот, котів, 
сов, отримали у подарунок ще й 
додатковий приємний бонус – 
книги та періодичні видання від 
медіахолдингу «CO-OP Media».

ОКЕАН ВРАЖЕНЬ

Фінальна гра ерудитів серед студен-
тів кооперативних навчальних закла-
дів користується великою популярніс-
тю. Ось, наприклад, команда із Херсо-
на цього року прибула у розширеному 
складі – більше, ніж 8 осіб. Студенти 
навіть власним коштом приїхали, щоб 
підтримати «Меркурій», зустрітися із 
друзями з інших коледжів та просто 
насолодитися спілкуванням, побачити 
нове місто. 

– Два роки поспіль мене запрошува-
ли в «Меркурій» взяти участь у фіналь-
ній грі Чемпіонату ерудитів, але чо-
мусь постійно не складалося, – розпо-
відає Карина Шотько. – Однак цього 
року вирішила все-таки долучитися до 
команди. Я навiть не очiкувала, що так 
захоплюся. Ця гра добре розвиває логі-
ку, пам’ять, інтелект. 

Дещо засмутилися учасники коман-
ди «Lupus», які на початку гри демон-
стрували приголомшливі результати. 
Та потім студенти трохи підбадьори-
лися і вже по-філософськи ставилися 
до свого другого місця.

– Запитання були не стільки складні, 
скільки вимагали командних роздумів, 
– коментує гру представниця команди 
«Lupus» Вікторія Панасенко. – Також 
потрібно було уважно вслуховуватися в 
них, бо деякі із них містили в собі й від-
повідь. У результаті ми не перемогли, 
але отримали почесне друге, яке свід-
чить про те, що ми вже близько до нашої 
спільної мети. Лишилося докласти ще 
трішки зусиль і, можливо, наступного 
року перемога буде за нами! 

Хмельничани щиро раділи своїй пе-
ремозі. Керівник «Еврики» Олена 
Домбровська стверджує, що вона – 
омріяна і важлива. 

– Упродовж 4-х років наша команда 
посідала друге місце, – говорить капітан 
«Еврики» Карина Кащук. – Це заряджало 
нас ще більше. Щороку звертали увагу на 
те, що робимо правильно, що ні. Вчилися 
на власних помилках, і це дало резуль-
тат. Ми завжди змінювали підходи до 
тренувань: це і перегляд ігор «Що? Де? 

#ЕРУДИТИЩОВРАЖАЮТЬ: 

Лілія Бернадська Володимир Макаров Людмила Коваль

«Краща гравчиня» і Віталій Семанів

«Кращий уболівальник»

«Кращий гравець»

Олена Домбровська                   
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Коли?», і різні розвиваючі завдання для 
згуртування колективу, для визначення, 
хто з якою функцією краще справляється 
(типу, хто капітан, хто генератор ідей, 
хто відповідає за запам'ятовування запи-
тань). Проводили безліч тренінгів. Серед 
усієї цієї атмосфери особисто я знайшла 
дуже крутих людей, думки та погляди 
яких розділяю. Деякі з них залишились у 
моєму житті найкращими друзями. Та-
кож турнір подарував мені найцінніший 
подарунок – моє кохання, мого чоловіка. 
Ми 2 роки поспіль їздили на змагання у 
Тернопіль та Львів. А взагалі це не про-
сто гра, не просто один із способів цікаво 
провести час, це частинка нашого життя. 
Дякуємо, що робите його саме таким!!!  

– Особисто я не дуже задоволений ви-
грашем, – дещо критично відгукується 
гравець команди «Ерудит» Ігор Котик. 
– Зрозуміло, перше місце, потрібно раді-
ти, тому що це всеукраїнський рівень…  
Але якщо пригадати минулі роки, то у 
фіналі ми давали від 14 до 19 правиль-
них відповідей, а цього разу – лише 11. 
Що стосується запитань, то вони були 
на висоті та в стилі Володимира Мака-
рова. Найбільше запам'яталося запитан-
ня про африканську країну Того, де від-
повідь звучала в тексті самого запитан-
ня, але потрібно було змінити спосіб 
мислення. Також цікавий новий стиль 
запитань з картинками. 

– Беру участь у грі вже 6 років, з пер-
шого курсу свого навчання в інституті, 
– продовжує Ігор. – Гра запам'ятовується 
яскравими емоціями, спілкуванням з 
іншими гравцями, жартами від Володи-
мира Івановича. Особисто для мене це 
ще й  бажання випробувати себе. Для 
студентів гра важлива саме через мож-
ливості власного розвитку. Тільки у 
процесі тренувань ти щодня розв’язуєш 
від 30 до 40 складних запитань, що на-

вчають тебе мислити, наповнюють твою 
голову новими цікавими фактами. Коли 
ти займаєшся 4–5 разів на тиждень упро-
довж 8 місяців, то в загальному вихо-
дить до 5000 запитань за навчальний рік, 
а це просто неймовірний внесок для ро-
зумового розвитку, пам'яті, мислення. 
Також це можливість кожного року 
з'їздити в інше місто, гарно провести 
час, сходити на екскурсії, хтось інколи 
знаходить у таких поїздках своє кохан-
ня. Тому мінусів поки що не бачу, а от 
плюсів дуже багато.

Розділили радість перемоги з «Ев-
рикою» і «Слобожанці», продемонстру-
вавши високий рівень знань, злагодже-
ну командну роботу, вміння швидко й 
оригінально мислити.

– Для команди «Слобожанці» та вза-
галі для Харківського кооперативного 
торгово-економічного коледжу ця пе-
ремога є досить важливою, – відзначи-
ла керівник команди Ольга Володими-
рівна Неонета. – Адже ми мали довес-
ти, що перемога в 2016 р. у Чернівцях 
була заслуженою. Як кажуть, постави-
ти планку завжди легше, ніж до неї по-
тім тягнутися, але ми це зробили. Такі 
турніри – це інтелектуальна єдність 
молоді та зарядка для розуму. Вони 
об’єднують, мотивують студентів до 
саморозвитку та дають можливість 
для нових знайомств. Враження від 
міста, навчального закладу, адміні-
страції, викладачів і особливо студен-
тів – найкращі! Дуже дякуємо за гос-
тинність, хороший настрій та неймо-
вірні емоції!

– Граю другий рік, – розповіла учас-
ниця команди «Слобожанці» Катерина 
Шнурко. – Дуже подобається формат 
гри, навчає нас швидко орієнтуватися 
у стресових ситуаціях. Студенти ХКТЕІ 
запам'яталися своєю дружелюбністю. 

Хлопці, які нас зустрічали з поїзда, по-
дарували квіти, провели екскурсію міс-
том та розважали своїми жартами у 
перший день. Також вразила театралі-
зована екскурсія містом після гри.

І НА ЗАВЕРШЕННЯ
Окремо варто звернути увагу на ор-

ганізацію турніру з боку Хмельницько-
го кооперативного торговельно-
економічного інституту. Усе було на 
мегависокому рівні! Гостей із різних 
навчальних закладів поселили в на-
вчальному готелі ХКТЕІ «Комфорт +», 
сервіс якого можна охарактеризувати 
як компетентний і професійний. Так 
само можна сказати і про кафе «Мерку-
рій», де харчувалися студенти. Погодь-
теся, такі, здавалося б, побутові дріб-
нички надзвичайно важливі. 

А з якою відповідальністю та трепе-
том до організації турніру поставилася 
ректор ХКТЕІ Людмила Коваль! Для неї 
було принципово, аби Чемпіонат еруди-
тів у стінах інституту відбувся тільки 
на найвищому рівні. І Людмилі Мико-
лаївні це вдалося! Адже всі без винятку 
гості лишилися задоволеними від про-
думаної і серйозної організації заходу 
з боку навчального закладу. Варто від-
значити, що Людмила Миколаївна 
щиро вболіває за студентів ХКТЕІ, підт-
римує їхні творчі задуми і завжди на-
магається бути з ними на одній хвилі. 

Спеціально до 16-го сезону Чемпіона-
ту ерудитів адміністрація ХКТЕІ підго-
тувала креативний фотобанер у вигляді 
першої сторінки журналу Forbes. До фо-
тобанеру вела червона доріжка, якою міг 
пройтися кожен і відчути себе зіркою. 

– Так, саме заради цього турніру по-
просили журнал Forbes виготовити 
сторінку, на якій згадали і сайт найкра-
щої газети «Вісті…», – жартує Людми-
ла Миколаївна. – Користуючись наго-
дою, хочу переказати особисте захо-
плення редакторському колективу та 
генеральному директорові медіахол-
дингу Аллі Шоріній. Газета досягнула 
високого рівня, вона стала креативною 
та ще цікавішою.  

Студенти ХКТЕІ – прекрасні й неймо-
вірно талановиті. Розважальна програ-
ма дивувала танцювальними постанов-
ками з приголомшливою хореографією. 
Хлопці та дівчата виконували такі під-
тримки, що голова йшла обертом – з од-
ного боку, від їхньої складності, а з дру-
гого, від того, наскільки танцівники ро-
били це легко та витончено. Вокальні 
номери були не менш яскравими. 

А оскільки впродовж турніру багато 
разів згадано про каву, то вкінці заходу 
всіх пригощали цим ароматним напоєм.

Тетяна ПАНАСЮК
Фото Михайла МАЗУРА

P.S.P.S.  Редакція газети «Вісті…» висловлює щиру подяку Хмельниць-
кому кооперативному торговельно-економічному інституту, а осо-
бливо його ректору Людмилі Миколаївні Коваль, директору Хмель-
ницького кооперативного коледжу ХКТЕІ Світлані Василівні Лесько-
вій, проректору з навчально-виховної роботи Вікторії Сергіївні Цер-
клевич, керівнику команди «Еврика» Олені Миколаївні Домбровській, 
кожному працівнику та студенту, які гостинно прийняли у своїх сті-
нах учасників та організаторів 16-го вістянського турніру ерудитів.

«Еврика»

«Lupus»
«Меркурій»

«Слобожанці»

«Ми не тому перестаємо грати, що постаріли, – ми старіємо, тому що перестаємо грати».
Джордж Бернард ШОУ, iрландський драматург
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НАВЧАЛЬНІ  ЗАКЛАДИ

З агострюються також і 
екологічні проблеми со-
ціального характеру: за-
смічення української 
мови, притупленість по-

чуття господаря рідної землі, іг-
норування народними традиція-
ми та звичаями. Тому, сьогодні 
надзвичайно актуальним є такі 
поняття, як «екологічна культу-
ра», «екологія душі», «екологія 
українського слова», «етнічна 
екологія».

Екологічна політика стає прі-
оритетом і у державній політиці. 
В розвиток цих тенденцій у 
2016  р. у Львівському торго вель-
но-економічному університеті на 
базі кафедри природничих наук 
та захисту навколишнього середо-
вища (завідувач кафедри – про-
фесор Ярослав Скоробогатий) лі-
цензовано нову спеціальність 
«Технології захисту навколиш-
нього середовища».

Кафедра природничих наук та 
захисту навколишнього середо-
вища впродовж багатьох років є 
базовою в університеті у вивчен-
ні студентами предметів еколо-
гічного профілю. Викладачами 
кафедри видані монографія, під-
ручники, посібники, курси лек-
цій з екологічних дисциплін, роз-
роблені відповідні курси для дис-
танційної форми навчання. З те-
матики охорони довкілля опублі-
ковано багато наукових статтей, 
в тому числі у журналах, які 
включені до найпрестижніших 
науково-метричних баз даних. 
Проводяться спільні наукові ро-
боти з рядом інститутів Європи 
та України.  

Автор цієї статті пройшов ста-
жування за українсько-амери-
канською програмою «Співпраця 
з передачі екологічних техноло-
гій та екологічного навчання 
(ЕТТЕС)» в Інституті екологіч-
них досліджень Коннектикут-
ського університету (США). Є ав-
тором інвестиційних та іннова-
ційних проектів з екологічного 
моніторингу об’єктів довкілля, 
зокрема проекту «Якість води – 
наше здоров’я», що був презенто-
ваний на Міжнародному форумі 
інвестицій та інновацій в травні 
2012 р. у м. Львові. Часто висту-
пає на підприємствах, круглих 
столах, конференціях як експерт 
з питань властивостей природ-
них сорбентів, якості води, про-
блем сміттєзвалищ.

Викладачі ЛТЕУ беруть 
участь у багатьох екологічних 
Симпозіумах, конференціях. У 
вересні 2016 р. в межах програми 
співробітництва між Україною 
та Польщею на базі ЛНУ ім. Іва-
на Франка був проведений XV 
Українсько-Польський симпозі-
ум на тему «Теоретичні і експе-
риментальні дослідження між-
фазних явищ та їх технологічні 
застосування», де співорганіза-
тором виступив Львівський 
торговельно-економічний уні-
верситет. Ректор університету 
професор Петро Куцик був у По-
чесному комітеті Симпозіуму, а 
в Організаційний комітет входи-
ли професори Володимир Васи-
лечко (співголова) та Леся Пе-
лик. Для участі у Симпозіумі 
були запрошені представники 
урядових та громадських органі-
зацій, науковці вищих навчаль-
них закладів і наукових центрів 
України та європейських країн.  

Згідно з навчальними програ-
мами спеціальності «Технології 
захисту навколишнього середо-
вища» передбачені навчальні 
курси наступних екологічних 
дисциплін: «Вступ до фаху», 
«Фізико-хімічні методи аналізу», 
«Екологічна безпека», «Метеоро-
логія і кліматологія», «Техноеко-
логія», «Урбоекологія», «Загаль-
на екологія та неоекологія», 
«Нормування антропогенного на-
вантаження на навколишнє се-
редовище», «Економіка природо-
користування», «Організація 

управління в природоохоронній 
діяльності», «Природоохоронне 
законодавство та екологічне пра-
во», «Бухгалтерський облік в 
управлінні екологічними рішен-
нями», «Основи промислової еко-
логії», «Моделювання і прогнозу-
вання стану довкілля», «Еколо-
гічна експертиза», «Технології 
виробництва органічної продук-
ції», «Основи екології та безпеч-
ність ТНС», «Технології захисту 
заповідних територій», «Раціо-
нальне природокористування та 
ресурсозбереження», «Оцінюван-
ня впливу на навколишнє середо-
вище», «Ґрунтознавство», «Су-
часні методи дослідження 
об’єктів довкілля», «Інженерна 
екологія», «Ландшафтна еколо-
гія», «Екологічна безпека техно-
логії виробництв», «Основи мате-
матичного моделювання в еколо-
гії», «Основи екологічного конт-
ролю та аудиту», «Методи та за-
соби контролю параметрів до-
вкілля», «Екологічна безпека ат-
мосферного повітря», «Радіацій-
на безпека», «Екологічна безпека 
продуктів харчування», «Еколо-
гія поверхневих вод», «Альтерна-
тивні джерела енергії», «Основи 
захисту довкілля від фізичних 
забруднень», «Технології захис-
ту водного середовища», «Мето-
ди вимірювання параметрів НС», 
«Технологічне проектування об-
ладнання з захисту довкілля», 
«Основи екологічно безпечних 
технологій», «Оперативний еко-
логічний моніторинг».

Студенти матимуть можли-
вість також вивчати окремі роз-
діли з інших екологічних дисци-
плін, зокрема таких як «Військо-
ва екологія» та «Етнічна еколо-
гія». Студенти залучатимуться 
до наукової роботи з перспектив-
них екологічних напрямів, над 
якими працюють науковці ЛТЕУ. 
Під керівництвом професора Во-
лодимира Василечка проводять-
ся наукові дослідження з вивчен-
ня можливості використання 
природних сорбентів (цеоліти, 
глини) в технологіях захисту на-
вколишнього середовища. Про-
фесор Андрій Коструба активно 
працює над розробкою нової ге-
нерації біосенсорів на основі 
еліпсометричної методики для 
контролю біологічного забруд-
нення навколишнього середови-
ща. Під керівництвом завідувача 
кафедри товарознавства та 
технології непродовольчих това-
рів професора Лесі Пелик в уні-
верситеті проводяться роботи з 
розробки та дослідження ефек-
тивності нових фільтрувальних 
текстильних матеріалів під час 
очищення газових викидів під-
приємств металургійної промис-
ловості.

Студенти, які навчатимуться 
на спеціальності «Технології за-
хисту навколишнього середови-
ща», матимуть можливість про-
ходити виробничу практику на 
підприємствах м. Львова, де 
впроваджені новітні екологічні 
технології.  

З польськими та словацькими 
колегами, керівниками кафедр 
екологічного профілю, обговоре-
на можливість паралельного на-
вчання студентів нашого універ-
ситету в університетах Польщі 
та Словаччини.

Запрошуємо на навчання у 
Львівський торговельно-еконо-
мічний університет на екологіч-
ну спеціальність «Технології за-
хисту навколишнього середови-
ща». Цьогоріч для вступників на 
основі повної загальної серед-
ньої освіти перелік конкурсних 
предметів у сертифікаті Україн-
ського центру оцінювання якості 
освіти (вступних екзаменів) на 
цю спеціальність включає: 
«Українська мова та література», 
«Історія України» та «Хімія» або 
«Географія».

Бакалаври з цієї спеціальнос-
ті оцінюють промислові еколо-
гічні небезпеки і ризики; контро-
люють дотримання природо-
охоронного законодавства; бе-
руть участь у проведенні еколо-
гічних експертиз; розробляють 
заходи щодо запобігання забруд-
нення довкілля тощо.

Випускники, що отримали 
ступінь бакалавра зі спеціаль-
ності «Технології захисту навко-
лишнього середовища», можуть 
працювати в органах Державної 
служби України з питань безпеч-
ності харчових продуктів та за-
хисту споживачів, Державної 
екологічної інспекції, Державної 
фіскальної служби України, Дер-
жавних агентств лісових, вод-
них, земельних ресурсів та риб-
ного господарства України, Дер-
жавної служби України з надзви-
чайних ситуацій тощо на поса-
дах: «Еколог», «Екологічний ау-
дитор», «Експерт з екології», «Ін-
женер з охорони та відтворення 
природних екосистем», «Технік-
лаборант» та ін.

Приймальна комісія: м. Львів, 
вул. Туган-Барановського, 10, 

кабінет 108, 
тел. (032)275-68-66; 

(032)295-81-17, 295-85-53, 
сайт www.lute.lviv.ua

Володимир ВАСИЛЕЧКО,

професор кафедри 

природничих наук та захисту 

навколишнього середовища 

Львівського торговельно-

економічного університету

НОВА  СПЕЦIАЛЬНIСТЬНОВА  СПЕЦIАЛЬНIСТЬ 

У ЛЬВIВСЬКОМУ ВИШI
Львівський торговельно-економічний університет відкрив нову спеці-
альність – технології захисту навколишнього середовища. Це – необхід-
на вимога нашого часу. Адже сьогодні в Україні накопичилось безліч еко-
логічних проблем, серед яких – наслідки аварії на Чорнобильській АЕС; 
зруйновані та спустошені міста, села, значні території Донецької та Лу-
ганської області внаслідок російської збройної агресії; мізерна частка ви-
користання екологічно-чистих джерел енергії; забруднення повітря, вод-
них ресурсів, грунтів та багато інших. Сучасні лабораторії ЛТЕУ

Колектив кафедри природничих наук та захисту навколишнього середовища ЛТЕУ

(зліва направо): проф. А. Коструба, доц. М. Бужанська, зав. лаб. М. Дерев’янко, зав. кафедри, проф. Я. Скоробогатий, 

ст. викл. І. Породко, доц. Т. Гречух, ст. викл. Т. Хінальська, ст. лаб. О. Мазан, доц. О. Заверуха, ст. викл. А. Гузій, проф. В. Василечко
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У ЦЕНТРІ УВАГИ

НОВИНИНОВИНИ

ЄВГЕН 

МАГДА
кандидат полiтичних 

наук,  доцент НТУУ КПІ 

iм. Ігоря Сiкорського, 

виконавчий 

директор Центру 

суспiльних вiдносин

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

   ЧИМ ПИСЬМОВІ ДОГОВОРИ 

КРАЩІ, НІЖ ЕЛЕКТРОННІ

У транскордонній угоді письмові договори більш ваго-
мі, ніж електронні, завірені єдиним цифровим підписом. 
Про це розповіла провідний експерт Українського центру 
сприяння інвестиціям і торгівлі (ITFC) Анжела Махінова.

За її словами, українські структури не звикли до вико-
ристання електронних договорів. 

Письмові договори будуть більш значимі при платежах 
в іноземній валюті, податковій звітності й у судових супе-
речках. «Переваги традиційних письмових договорів від-
слідковуються при митному оформленні – наша митниця 
ще недостатньо розуміє, що таке єдиний цифровий під-
пис», – стверджує Махінова.

    РОБОТОДАВЦІ ЦЬОГО РОКУ ШУКАЮТЬ 

МАЙЖЕ В 4 РАЗИ БІЛЬШЕ ПРОДАВЦІВ

За перші три місяці 2017 року в Україні було 63,8 тис. 
безробітних торговців. Це на 89% вище, ніж у січні–березні 

минулого року. Такі дані Держстату. Роботодавці готові за-
пропонувати роботу 11,4 тис. співробітникам торгівлі. По-
пит на працівників цієї сфери за рік виріс більше, ніж утри-
чі, на 183,4%. На одне робоче місце у торгівлі претендують 
6 осіб. Нагадаємо, у квітні залишалися безробітними 374,2 
тис. осіб. Рівень безробіття серед робочого населення по-
рівняно з березнем знизився на 8,7%.

    СКІЛЬКИ ДОВЕДЕТЬСЯ  ВИТРАТИТИ 

НА НОВИЙ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ СОФТ 

І ПЕРЕНАВЧАННЯ

Нові бухгалтерські програми у зв’язку із санкціями про-
ти «1С» обійдуться бізнесу у 3–10 тис. грн.

Про це розповіла директор Гільдії професійних бухгал-
терів України Юлія Тюмкова. На навчання кожного співро-
бітника доведеться витратити близько 2 тис. грн. Праців-
ники навчатимуться користуватися новим софтом і звика-
тимуть до нього щонайменше 2 місяці.

«Нові програми коштуватимуть близько 3–10 тис. грн., 
навчання кожного співробітника обійдеться приблизно у 

2 тис. і займе близько 2 місяців за умови, що співробітники 
днями й ночами без вихідних опановуватимуть нове про-
грамне забезпечення», – спрогнозувала Юлія Тюмкова.

    5% УКРАЇНЦІВ 

ГОТОВІ ПРАЦЮВАТИ У ВИХІДНІ

5% українців вважають, що у вихідні можна й попрацю-
вати. Трудитися в суботу та неділю доводиться майже 15% 
українців. Про це свідчать результати опитування Міжна-
родного кадрового порталу hh.ua.

95% українців вважають, що у вихідні потрібно відпочи-
вати і розважатися. Половина українців намагається про-
вести вихідні з рідними та друзями. Також вони намага-
ються приділити час хобі. 58% опитаних розповіли, що у 
вихідні їм доводиться займатися домашніми справами.

Третина українців у вихідні спить. Чверть воліє провес-
ти уїк-енд на самоті, насолодитися тишею. Активний спо-
сіб життя у вихідні веде тільки п’ята частина українців.

За матеріалами сайту uamarket.info

НА ГАЧКУ У ФСБ

Під санкції, оприлюднені 16 
травня, потрапили російські 
інтернет-компанії Yandex та 
Mail.Ru, а також популярні се-
ред громадян України соціальні 
мережі «Вконтакте» та «Одно-
классники». Усі згадані сайти 
входили до останнього часу до 
топ-10 українського сегмента Ін-
тернету за відвідуваністю, біль-
ше того – домінували у ньому 
навіть нині, на тлі агресивної 
поведінки Росії протягом трива-
лого часу. Цей факт викликав 
занепокоєння СБУ, яка ще ми-
нулого року закликала грома-
дян України закрити власні ака-
унти у російських соцмережах 
після того, як зміни у законо-
давстві РФ відкрили офіційний 
доступ до даних користувачів 
представникам ФСБ. Ті, вірогід-
но, могли і раніше втручатися у 
роботу російських соцмереж, 
проте минулого року ця можли-
вість стала законною на росій-
ській території.

Користуючись своїми фінан-
совими можливостями, росій-
ські інтернет-гравці активно 
здійснили експансію в Україні у 
попередні роки, запропонував-
ши власні правила гри та при-
мусивши українських конкурен-
тів згорнути активність. І спра-
ва навіть не в тому, що мільйони 
українців слухали безкоштовну 
(читай – піратську) музику у 

«Вконтакте» чи зберігали дані 
на просторах Yandex і Mail.Ru. 
Навіть не в тому, що багато хто 
розвивав свій маленький бізнес 
через російські соцмережі, вони 
були активним інструментом 
втручання (як прямого, так і не-
прямого) у внутрішнє життя 
України. Немало офіційних 
українських установ заводили 
поштові скриньки на російських 
серверах, чимало учасників 
АТО користувалися та користу-
ються російськими соцмережа-
ми, що дозволяє шпигувати за 
ними. Ще один очевидний факт: 
соціальні мережі (втім, не лише 
з російською пропискою) є ефек-
тивним інструментом впливу на 
суспільно-політичні процеси.

І ПАТРІОТИ ПРОТИ?

Президентський указ викли-
кав протести не лише пересіч-
них українців, деякі політики, 
хизуючись власним лібераліз-
мом, звинуватили Порошенка у 
намірах обмежити мобілізацій-
ні можливості непідконтроль-
них Україні соціальних мереж. 
Звучать висновки про зазіхання 
на свободу слова, про неприпус-
тимість обмеження викорис-
тання соцмереж у демократич-
ній країні, зрештою, про цензу-
ру. Певної пікантності ситуації 
додає той факт, що обмеження 
доступу до російських соцме-
реж активно критикують саме 
ті, хто наголошував неоднора-
зово на необхідності запрова-
дження в Україні воєнного ста-
ну. Нагадаю, що за такого сце-
нарію обмеження у використан-
ні «Вконтакте» та «Одноклас-
сников» буде «квіточками» по-
рівняно з іншими наслідками 
посилення впливу військових 
на життя суспільства. 

Глибоке обурення із закли-
ком скасувати президентське рі-
шення висловила організація 
Human Rights Watch, із занепо-
коєнням його зустріли у Раді Єв-
ропи. Проте і НАТО, і ЄС, і Білий 
Дім відреагували на дії україн-
ської влади хоча не схвально, 
проте із розумінням. Росія ж діє 
з властивою їй прямолінійніс-
тю. Офіційні органи російської 
влади гучно волають про пору-
шення прав людини в Україні, 
хоча в Росії небажані інтернет-
сторінки закриваються з куди 
вищою інтенсивністю. Росій-
ський МЗС згадує про «принцип 
обопільності», а державний те-
леканал «Россия 24» транслює 
інструкцію для користувачів 
«Вконтакте» та «Одноклассни-
ки», як обійти заборону. «Ви-
шенькою на торті» стало звер-
нення світської левиці та теле-
ведучої Ксенії Собчак до Петра 
Порошенка, якого вона сповісти-
ла про втрату 25 мільйонів ви-
борців. Її слова вчергове нагада-
ли, що російський лібералізм за-
кінчується там, де починається 
українське питання. 

ЗГАДАЙМО ПРО 

ГРОМАДЯНСЬКУ ПОЗИЦІЮ

Варто наголосити, що повніс-
тю заборонити будь-який сайт у 
нинішньому глобалізованому 
світі практично неможливо. 
Можна визнати, що російськи-
ми соцмережами в Україні і на-
далі буде користуватися доволі 
велика кількість людей, які при 
цьому можуть бути патріотично 
налаштованими та щиро ствер-
джувати про свою любов до 
України. Це не заборонить їм ви-
користовувати різноманітні ано-
німайзери. Проте проблема по-
лягає в іншому.

Як сказано вище, кожна ві-
йна або санкції, які накладають-
ся на іншу державу, тягнуть за 
собою обмеження для суспіль-
ства. Гібридна війна не витягує 
із зони комфорту з такою швид-
кістю як війна конвенційна, 
проте вона потребує більшої 
усвідомленості власної грома-
дянської позиції. Обмеження 
використання соцмереж має 
бути пов’язане не лише з діяль-
ністю там окремих користува-

чів, а й з комерційною та інфор-
маційною активністю україн-
ського бізнесу та представників 
політичних сил. Поки що лише 
«Опозиційний блок» запевнив, 
що боротиметься за скасування 
заборони, інші вагомі україн-
ські політичні сили стверджу-
ють, що закриють там власні 
офіційні акаунти. Вірогідно, це 
зроблять і популярні українські 
бренди. У такий спосіб – через 
демонстрацію токсичності ви-
користання російських соцме-
реж лідерами громадської дум-
ки – їм можна завдати куди 
більшої шкоди, ніж звичайною 
забороною.

ДОРОЖНЯ КАРТА – 

ДАЛІ, ЩЕ ДАЛІ 

ВІД «РУССКОГО МИРА»

Ситуація навколо спроби 
влади зменшити вплив росій-
ських інтернет-гравців в Украї-
ні переконливо демонструє, на-
скільки складно буде нашій 
державі позбавлятися впливу 
«русского мира». Природно, 
гарячі голови запропонують 
оперативно закрити телеканал 
«Інтер» та заборонити діяль-
ність УПЦ МП в Україні, проте 
подібні дії не вирішують біль-
шості існуючих проблем, ба 
більше – можуть спровокувати 
новий виток конфронтації все-
редині суспільства. 

Тому Україні потрібна своє-
рідна дорожня карта втілення 
заклику «Геть від Москви», ви-
кладена доступною мовою та 
підтримана людьми з реальним 
авторитетом у суспільстві. 
Надто застарілими є проблеми, 
надто складною лишається си-
туація у суспільстві, втомлено-
му тривалим протистоянням з 
Росією.  

ПЕРЕВIРКА  МЕРЕЖЕЮ
Будь-яка війна накладає на суспільство обмеження та примушує відмовлятися від комфортних звичок мільйони гро-
мадян. Гібридна війна не є виключенням, і про це нагадує дискусія, що розгорнулася в Україні після президентського 
указу, який продовжує та накладає санкції на сотні юридичних та фізичних осіб, причетних до агресії проти України.

«Будь-яка інформація, навіть правдива, є потенційною дезінформацією».

Пiтер Ламборн ВІЛСОН,  американський полiтичний письменник
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ПОДОРОЖІ З «ВІСТЯМИ...»

ЛОЖКА ДЬОГТЮ У БОЧЦІ МЕДУ

Плани на кількаденні травневі вихідні ко-
жен з нас складав заздалегідь і по-своєму, ви-
ходячи з нагальної необхідності й фінансових 
можливостей: хтось – на дачу, хтось – на пляжі 
Єгипту, а ми майнули до Львова. Плануючи 
поїздку, вирішили зекономити на квитках. 
Плацкартний вагон потягу Київ – Ворохта ви-
явився не таким страшним, як його малюють, 
якби, звичайно, не туалети – пережиток дале-
кої минувшини; рудимент, не підвладний 
часу і технологічним революціям. Медицина 
цей термін трактує як щось зайве і для життя 
зовсім не потрібне, однак в Укрзалізниці, су-
дячи з випробуваного на собі, вважають інак-
ше. І це єдиний негатив за час триденної подо-
рожі, котрий миттєво випарувався, як тільки 
ми ступили на благодатну галицьку землю.

ТУРИСТУ НА ЗАМІТКУ

Тим, хто погано орієнтується у місті Лева 
або не знає його зовсім, раджу одразу по приїзду 
скористатися послугами Центру туристичної 
інформації, котрий тепер має три локації: в ае-
ропорту, в касовій залі головного залізничного 
вокзалу і в приміщенні Ратуші (к.124) на цен-
тральній площі Ринок. Тут вам допоможуть 
оптимально спланувати маршрут, щоб відвіда-
ти якомога більше визначних історичних місць, 
церков і костелів; дадуть слушні, професійні ре-
комендації щодо проживання і харчування; за-
пропонують карти, буклети, календарі най-
ближчих подій, схеми руху громадського тран-
спорту – все безкоштовно, терпляче і ввічливо. 
Цікаво, що робочими мовами працівників Цен-
тру крім української є англійська, польська, ні-
мецька, італійська і російська. До речі, гуляючи 
містом, останню ми чули досить часто. 

Озброївшись таким багатим інформатив-
ним спорядженням, можете сміливо занурю-
ватись у вузенькі вулички цього старого і вод-
ночас романтичного міста, щоб по вінця від-
чути його хвилюючу і неповторну атмосферу.

…І ФІЛІЖАНКА ДОБРОЇ КАВИ

Наш приїзд до Львова співпав з Днем міста, 
який традиційно відзначається у першу суботу 
травня. Тому складалося враження, що напере-
додні всі дороги вели саме сюди, попри те, що 
Київ у цей час вже жив Євробаченням-2017. Свят-
кові дійства відбувалися на центральних пло-
щах Ринок, Музейній, Міцкевича, Галицькій, у 
парках культури і відпочинку, а також у мікро-
районах. Побувати на всіх майданчиках нам, 
звісно, не вдалося, та й не ставили собі це за 
мету, але масштабність і різноманітність захо-
дів вражала: престольний празник у храмі свя-
того Юра, вуличні театралізовані постановки, 
фестивалі, флеш-моби, ярмарки, забавки… На 
думку львів’ян, програма святкування з кож-
ним роком стає все різноманітнішою, яскраві-
шою і збирає щоразу більше друзів. А якщо до-
дати до цих візуальних ще й смакові відчуття, 
як от від філіжанки доброї, запашної кави, якою 
здавна славиться Львів; шматочка виготовле-
ного у вашій присутності шоколаду; порції 
львівського сирника чи будь-якої місцевої ви-
пічки – заряд позитиву вам гарантований. 

БУДЬМО ГОНОРОВІ!

Якщо у Києві найзручнішим видом місько-
го громадського транспорту можна вважати 
метро, то у Львові – зовсім новенькі, жовтого 
кольору, виконані в одному стилі трамваї, тро-
лейбуси й автобуси. Судячи з кількості старо-
го рухомого складу, до повної його заміни ще 
далеко, однак ті, що вже курсують містом, 
привертають до себе підвищену увагу.

Щоб переконатись у зручності й комфортнос-
ті нового електротранспорту, ми викроїли зі сво-
го щільного плану годину, сіли у трамвай №3 і 
проїхали маршрутом з кінця в кінець – від площі 
Соборної до Аквапарку. Задоволення отримали 
повні пригорщі. З плюсів, котрі одразу впадають 
в око: низька підлога, напівм’які сидіння, світлі 
салони з електронним інформаційним табло, Wi-
Fi, GPS, відсутність контролерів. Ще кілька ро-

ків тому поїздка у мікрорайон Сихів, а саме туди 
йде «трійка», скидалася на кошмар: жахлива до-
рога, переповнені маршрутки. Тепер же заміни-
ли дорожнє покриття, проклали нові колії – 
трамвай рухається плавно, швидко і безшумно. 
Оголошення зупинок супроводжуються ось та-
кими привітними зверненнями і нагадування-
ми: «Шановні пасажири! Будьте гонорові: не зби-
райте чужі квитки, а купуйте нові», «Будь соці-
ально активним! Запитай у пасажира поруч, чи 
він оплатив проїзд?» і т.д. 

Ще один штрих до транспортної картинки: 
останнім часом по семи маршрутах тут запус-
тили нічні автобуси. Їх розклад витримуєть-
ся з точністю до хвилини. Тепер можна не 
поспішати на останній тролейбус і продо-
вжити знайомство з містом, котре, здається, 
якщо й засинає, то хіба що під ранок.

ЛЬВІВ ВЕЧІРНІЙ: КУЛЬТУРНИЙ

Театральні вистави у Львові, на відміну 
від Києва, розпочинаються о 18-й годині. По-
шуки квитків в Оперний не увінчались успі-
хом – про це треба було подумати заздалегідь. 
Та, як кажуть, лихо не без добра. Зате вдалося 
потрапити у театр ім. Марії Заньковецької на 
виставу «Труффальдіно із Бергамо» за мотива-
ми п’єси Карло Гольдоні «Слуга двох панів». І 
хоч прем’єра відбулася ще в лютому, зацікавле-
ність публіки, судячи з аншлагів, не вщухає й 
досі. У виставі багато музики, до речі, у вико-
нанні живого оркестру, танців, пластики, гумо-
ру. Але найбільше задоволення – від фантастич-
ної сценографії і захоплюючої акторської робо-
ти. Заслужений артист України Василь Коржук 
просто блискучий у ролі Труффальдіно. Його 
комедійний персонаж встигає служити двом 
панам, потрапляти у різні перипетії, а глядача 
змушує повірити в те, що життя – це гра, гра бла-
городна, красива, зі щасливим фіналом.

Другого вечора потрапили на концерт відо-
мої органістки Олени Мацелюх у Будинок орган-
ної і камерної музики. Ви, звичайно ж, чули, як 
божественно звучить орган! Але у Львові він осо-
бливий, найбільший в Україні, відповідно і зву-
чання його унікальне по своїй могутності і темб-
ру. Часом навіть здавалося, ніби класичний твір 
виконує цілий симфонічний оркестр. Колись 
прочитала, що орган вважається королем музич-
них інструментів і ось тепер знайшла цьому 
підтвердження. Оскільки я не є знавцем серйоз-
ної музики і творчості таких всесвітньо відомих 
геніїв, як Йоганн Себастьян Бах і Ференц Ліст, то 
коментарі музикознавця Богдана Котюка, які 
передували концертним номерам, були дуже до-
речними, пізнавальними і цікавими. Так що і 
другий львівський вечір видався на славу.

МІСТО, ВІДКРИТЕ ДЛЯ СВІТУ

Ось таким багатоликим постав перед нами 
Львів у ці травневі дні. Читач може поцікави-
тися, чому я обійшла тему сміття, котра вже 
стала «притчею во язицех» навіть для жителів 
інших регіонів; чи правда, що місто не встигає 
прибиратися? Сміття дійсно є. Але що харак-
терно: ніхто не кидає папірці чи недопалки 
під ноги, не залишає після себе пустих пляше-
чок, а зносить їх до збірників відходів. Тому 
центр міста виглядає чистим і охайним, хоча 
проблема, як відомо, поки що так і не знайшла 
свого остаточного вирішення.

Ну і трохи про погоду. Три дні у Львові без 
дощу – це занадто. Тому і під дощиком побу-
вали: під тихим, часом рясним, зате коротко-
часним. Нікого він не налякав і настрою ніко-
му не зіпсував: місцеві вже звикли, а гості 
міста завбачливо прихопили парасольки. До 
речі, туристів тут навіть більше, ніж у столи-
ці. Гасло «Львів відкритий для світу» цілком 
відображає реалії.

Від Львова, скільки б разів у ньому не бував, 
завжди чекаєш несподіваних вражень і щоразу 
заново його для себе відкриваєш. Це місто зі 
своїм унікальним шармом, з яскраво вираже-
ним національним колоритом, де добре збере-
жена і шанується самобутність і автентичність. 
Хочеться якомога глибше пройнятися його осо-
бливим настроєм, аурою і духом, щоб, уже по-
вернувшись до Києва, ще на деякий час подо-
вжити цей щемливий і запаморочливий стан.

Львовом подорожувала

Людмила ШАПОВАЛОВА

ЛЬВIВСЬКI  КАНIКУЛИЛЬВIВСЬКI  КАНIКУЛИ
Цей заголовок підказала моя колега Інна Куницька, перейнявшись, певно, моїми емоціями, 
навіяними перебуванням у старовинному Львові, місті, котре може комусь подобатись чи 
не подоба тись (щоправда, останніх ще не зустрічала), але нікого не залишить байдужим.
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ФАНАТ ФАНАТ 

ПЕРЕТВОРИВ ПЕРЕТВОРИВ 

СВIЙ ДIМ НА СВIЙ ДIМ НА 

БУДИНОЧОК БУДИНОЧОК 

ХОББIТАХОББIТА

Нещодавно користувач соціальних ме-
реж, відомий під ніком Kahlumg, виклав 
фото житла свого дядька. Це, мабуть, най-
кращий казковий будиночок, який всере-
дині так само гарний, як і зовні. Судячи з 
коментарів під знімками, багатьом хотіло-
ся б мати поруч такого дивака-сусіда або 
ж самим пожити у такій хатинці, нібито пе-
ренесеній із книг-фентезі в реальність.

Цей чарівний будинок знаходиться не-
подалік від Томича (Шотландія). Його 
власник Стюарт Грант (Stuart Grant), вели-
кий шанувальник творів Толкієна, побуду-

вав його власноруч ще в 1980-х роках, зго-
дом витративши чимало часу на оформ-
лення садиби у справжнє житло хоббітів. 
Зовні будинок покритий мохом і зелени-
ми рослинами, щоб повністю злитися із 
природою. Усередину веде різьблений 
вхід із закругленими дверми.

Коли потрапляєш усередину, від поди-
ву навіть важко отямитися. Казковій тема-
тиці відповідає кожна деталь інтер’єру. 
Низька стеля, дерев’яна обробка – все це 
створює враження, що житло справді зна-
ходиться під землею.

Попри численність елементів декору, 
все виглядає дуже гармонійно. На перший 
погляд здається, що час у будинку зупи-
нився, але якщо придивитися уважніше, то 
можна помітити сучасну вбудовану побу-
тову техніку на кухні та у ванній кімнаті.

На ділянці біля будинку господар облад-
нав ще й оранжерею та невелику водойму.

Стюарт Грант витратив на будівництво 
й облаштованість свого обійстя не один 
рік, хоча архітектори компанії Green Magic 
Home пропонують збудувати подібні бу-
диночки лише за 3 дні. 
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ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР 

ОКСАНА МИХАЙЛЕНКО-ГУЦУЛ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР 

ІННА КУНИЦЬКА
R

ДОЗВІЛЛЯ

Підготувала  Інна КУНИЦЬКА                                        Малював Микола КАПУСТА

   А ВИ ЗНАЛИ? Повідомлення

«Той, хто по-справжньому знає себе, – мудрець; той, хто по-справжньому знає свого сусіда, – геній».

Мiнна АНТРІМ, американська письменниця

Третя година ночі. А тут раптом сусід гу-
пає ногою у двері! Я так перелякався, що 
в мене аж перфоратор з рук випав.

Учителя привезли в лікарню. Після надан-
ня медичної допомоги його привели до 
палати.
– Автомобільна катастрофа? – поцікавив-
ся сусід.
– Ні, коректорська помилка в підручнику 
з хімії…

Існує легенда, що бувають такі люди, які 
після фрази «З мене шоколадка!» справ-
ді її приносять.

– І хто ми з тобою тепер? – запитала 
вона, сидячи на зім’ятому простирадлі, 
нахиливши голову й обхопивши руками 
свої коліна. – Друзі чи коханці?..
Він стояв біля вікна й мовчав…
– Ким би ти хотів бути? – запитала вона 
знову.
Він подивився у вікно на зоряне небо й 
мрійливо відповів:
– Космонавтом…

– Сусіде, чому ви вчора так кричали на 
свою жінку? 
– Вона не хотіла казати, куди поділа гроші. 
– Гаразд, а чому сьогодні ви так кричали? 
– Сьогодні вона мені сказала…

Щодня із вікна спостерігаю, як рівно о 
18.30 на вулицю виходить хлопець і годує 
бездомних тварин. Тепер рівно о 18.30 я 
випускаю на вулицю свою кішку.

Дачник через загорожу питає в сусідів:
— У вас учора було якесь свято? Всі так 
хвацько танцювали!
— Та ні. То дід вулика перекинув.

ПРИЙШЛИ В ГОСТІ? КАШЛЯЙТЕ!КАШЛЯЙТЕ!

С усіди є в усіх нас. Більше 
того – вони є не тільки в 
людей, а й у планет, і в 
країн. До речі, наші єв-

ропейські сусіди із червня цього 
року стануть до нас набагато 
ближчими завдяки тому, що Єв-
ропейський Союз 17 травня під-
писав законодавчий акт про за-
провадження безвізового режи-
му для громадян України. Так би 
мовити, надійшла пропозиція не 
тільки «дружити домами», а й за-
просто ходити в гості.   

Відзначати День сусідів, за 
задумом засновників свята, 
дуже просто – потрібно завчасно 
сповістити про це всіх сусідів, 
зібратися в якому-небудь зруч-
ному для всіх місці (вдома, на 
вулиці, у саду), дружно розсісти-
ся за одним великим столом – 
випити і закусити, попити чаю з 
тістечками… Одним словом – 
хто що любить. Важливо, щоб 
кожний учасник свята приніс на 
це частування страву власного 
приготування і не забув хоро-
ший настрій. 

До речі, а ви знаєте, як при-
йнято ходити в гості в інших 
країнах? Є звичаї, норми й пра-
вила, які вас здивують. 

Наприклад, у Німеччині та 
Нідерландах небажано з’яв-

лятися на порозі будинку, не до-
мовившись заздалегідь про час 
візиту. Завітавши на гостину до 
голландця близько 18.00 (час сі-
мейної вечері), не варто розрахо-
вувати, що вас запросять за стіл 
і запропонують відвечеряти ра-
зом. За стіл вас тут, швидше за 
все, не посадять, і вам доведеть-
ся чекати, поки хазяї закінчать 
трапезу. Більше того, в Ан-
глії і Німеччині, якщо ви спіз-
нюєтеся на 15 і більше хвилин з 
візитом, будьте готові до того, 
що вас уже ніхто не чекає, вечір-
ка або святкова вечеря почнуть-
ся без вас (і жодних «штраф-
них»!). У Франції можна спізни-
тися на 10–15 хвилин, і, до речі, у 
цій країні в гостях не прийнято 

наїдатися, тому до французів 
каще приходити не голодними. 
А от в Італії можете собі дозво-
лити запізнитися і на півгоди-
ни, це не вважається пробле-
мою. Та найголовніше, що в цій 
країні (а ще в Іспанії, Ірландії, 
Канаді та деяких інших краї-
нах) гостю доведеться з’їсти все, 
що подадуть, щоб не засмутити 
господиню. І це чудово! Адже 
кухня цих країн вважається од-
нією із найкращих у світі, при-
чому в кожного міста є свої осо-
бливості. Тому якщо вас запро-
сили в гості італійці – не відмов-
ляйтеся і не наїдайтеся перед ві-
зитом.

Також у західних країнах, 
особливо в манірній і уважній 

до традицій Англії, не прийня-
то вішати речі на вішалку само-
му, їх треба передати господа-
рю. Ну а що стосується вітання, 
то європейський чоловік може 
легко поцілувати при зустрічі 
жінку в щоку. У Голлан-
дії й Бельгії прийнято цілува-
тися під час зустрічі по 3 рази, 
але в повітря, злегка торкаю-
чись один одного щокою. 

У Македонії та Боснії, а та-
кож у більшості азіатських сіл і 
гірських селищ двері будинку 
взагалі не прийнято замикати. 
Але навіть у цих місцях, пере-
ступаючи поріг, бажано попере-
дити господарів про свій прихід. 
Для цього не завадить кашляну-
ти, постукати або голосно сказа-
ти кілька слів привітання.

У Греції категорично не ре-
комендується хвалити в гостях 
щось цінне – наприклад, вазу чи 
картину, інакше господар одра-
зу подарує вам предмет, що спо-
добався. 

Зате хто вам буде просто 
щиро й без яких-небудь церемо-
ній радий, так це австралійці. І 
вони обов’язково постараються 
вас почастувати, ну хоча б чаш-
кою кави, якщо ви вже аж за-
надто будете відмовлятися чи 
поспішати. 

У 2000 році в Парижі виникло нове свято – Європейський День сусідів (European 
Neighbours Day), який відзначається щорічно в останню п’ятницю травня. Тож цього-
річ святкуватимемо його 26 травня.

Павло ГЛАЗОВИЙ 

У СУСІДА В НОВІМ ДОМІ

 У сусіда в новім домі – кухня невеличка:
Отак плита, так тумбочка, а отак – поличка.
Сюди вузько, туди тісно, не кухня, а клітка.
А дружина у сусіда огрядненька тітка.
Коли пташка заспівала, привітавши ранок,
Вийшла в кухню господиня готувать сніданок.
Начистила картопельки, вогонь запалила
Й ненароком правим боком каструлю звалила.
Доки вона ту каструлю під столом шукала,
Їй на спину із тумбочки виварка упала.
І не може господиня дати собі раду:
Сюди стіна й туди стіна, а виварка ззаду.
Сидить вона в закапелку, чоловіка кличе:
– Рятуй мене голубчику! Рятуй, чоловіче!
Тягни к бісу цю виварку або ламай стінку!
Біжи шукай більшу кухню або меншу жінку!

АНЕКДОТИ
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ПІСЛЯМОВА

КРОСВОРД «УКРАЇНСЬКІ ШАХІСТИ»

ВІДЛУННЯ

ВІДПОВІДІ НА  КРОСВОРД «УКРАЇНСЬКІ ШАХІСТИ»

По горизонталі: 5. Вайсберг. 6. Кривошея. 8. Літинська. 11. Шку-
ро. 14. Донна. 15. Калужин. 16. Осьмак. 17. Корона. 21. Возовик. 
22. Париж. 23. Школа. 26. Боголюбов. 27. Боданкін. 28. Леонтєва.
По вертикалі: 1. Гандикап. 2. Девіз. 3. Вилка. 4. Чепіжний. 7. Они-
щук. 9. Бродський. 10. Кононенко. 12. Сахаров. 13. Височин. 18. 
Платонов. 19. Зозуля. 20. Малинова. 24. Точка. 25. Голод.

ГОРОСКОП НА  29.05–4.06

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИСТАВЛЯЄ НА ПРОДАЖ:
– 1/200 частину громадської будівлі ринку (при-
міщення в будівлі літ. А-1) загальною площею 
17,7 кв. м, розташованої за адресою: Полтав-
ська обл., м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 14б;
– 1/200 частину громадської будівлі ринку (бу-
дівлю гаража літ. В-1) загальною площею 
18,3 кв. м, розташованої за адресою: Полтав-
ська обл., м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 14б.
Телефон для довідок: (066) 473-54-70.

ОВЕН  (21.03–20.04) 
Зможете багато чому навчитися 
у молодих колег, а також озна-

йомитися з новими технологіями. У поне-
ділок високий ризик аварій на дорогах, 
тож не забувайте про техніку безпеки. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05)
Зосередьтеся на вирішенні фі-
нансових питань. У понеділок 

намагайтеся уникати сумнівних операцій 
із грішми – це може загрожувати ката-
строфічними наслідками.

БЛИЗНЯТА (21.05–21.06)
У вас з’являться нові дружні сто-
сунки. У сімейному житті все та-

кож складеться вдало. А у вихідні друзі 
зроблять усе, аби ваш відпочинок був 
яскравим і незабутнім.

РАК  (22.06–22.07) 
Ваші ідеї можуть дуже швидко 
втілитися в життя, змінюючи 

його на краще. На початку тижня не ухва-
люйте важливих рішень. Деякі неприємні 
зустрічі неминучі.

ЛЕВ (23.07–23.08) 
Приступайте до реалізації своїх 
планів, вносьте необхідні корек-

тиви в роботу, оформляйте важливі доку-
менти. До вихідних вам вдасться те, що не 
вдавалося ще місяць тому.

ДІВА (24.08–23.09)
Деякі представники знака мо-
жуть стати об’єктом критики з 

боку керівництва, що позначиться на їх-
ньому професійному зростанні й взаєми-
нах із колективом.

 
ТЕРЕЗИ  (24.09–23.10) 
Перед вами одразу кілька ціка-
вих напрямів, у яких можна про-

явити свої таланти. Важливі зустрічі бажа-
но не проводити в понеділок. Не забувайте 
про проблеми родини, особливо в четвер. 

СКОРПІОН (24.10–22.11) 
Ділова активність зросте тільки 
до кінця тижня, коли будете на-

лаштовані на колективну творчість і змо-
жете ефективно застосовувати власні знан-
ня, досвід і підказки інтуїції.
 

СТРІЛЕЦЬ (23.11–22.12) 
Події на роботі викличуть у вас 
ентузіазм, оскільки допоможуть 

розширити коло контактів. У суботу уни-
кайте зайвої принциповості, інакше сва-
рок не минути.

КОЗЕРІГ (23.12–20.01) 
Тиждень пройде в біганині й тур-
ботах. Ініціаторами подій будуть 

ваші колеги, іноді – кохана людина. У поне-
ділок слід зважитися на певні зміни в діло-
вих стосунках.

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02) 
З’являться вільний час і засоби, 
аби відпочити з дітьми або 

близькою людиною. Лише в понеділок 
плани можуть змінитися. Готуйтеся вдих-
нути життя у свої мрії й бажання.

РИБИ  (20.02–20.03)
Увагу буде прикуто до справ до-
машніх. Багато представників 

знака захочуть зайнятися серйозними пе-
ребудовами власної квартири, дачі. Поста-
райтеся зосередитися тільки на найголо-
вніших справах і планах.

Тетяна  НІКОЛАЄВАУВАГА!
«Вісті...» Індекс

Термін

1 міс. 3 міс. 6 міс.

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

Індивідуальні 
передплатники

01591 20,50 61,50 123,00

Пільгова 
передплата 
для студентів

23302 14,50 43,50 87,00

ПЕРЕДПЛАТНА ЦIНА  

НА ГАЗЕТУ НА ГАЗЕТУ ««ВIСТI...»ВIСТI...»

У  II  ПIВРIЧЧI 2017 У  II  ПIВРIЧЧI 2017 рр..

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА 

НА II ПIВРIЧЧЯ 2017 РОКУ!НА II ПIВРIЧЧЯ 2017 РОКУ!

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

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Семиразо-
ва чемпіонка України. 6. Жито-
мирський шахіст, чемпіон краї-
ни 1995 р. 8. Видатна шахістка, 
переможниця першого в історії 
шахів командного чемпіонату 
Європи у складі збірної Украї-
ни, чемпіонка СРСР і триразова 
– України. 11. Міжнародний 
гросмейстер з Херсона. 14. 
Ферзь по-італійськи. 15. Міжна-
родний майстер з гри за листу-
ванням, чемпіон Європи. 16. 
Переможниця чемпіонату світу 
2010 р. серед дівчат віком до 12 
років; призерка вітчизняних 
чемпіонатів 2014 і 2015 рр. 17. 
Лавровий вінок чемпіонів світу. 
21. Чемпіонка країни 2006 р., 
міжнародний гросмейстер. 22. 
Місто, в якому 20 липня 1924 р. 
заснована Міжнародна феде-
рація шахів (ФІДЕ). 23. Умовна 
назва групи сильних шахістів, 
які мають спільні погляди на 
шахи і успішно застосовують їх 
на практиці. 26. Київський ша-
хіст, претендент на світову пер-
шість у двадцятих-тридцятих 
роках XX ст., чемпіон ФІДЕ – 
1928, СРСР 1924–1925 рр. 27. 
Національний шаховий арбітр 
міжнародної категорії. 28. Уро-
дженка Сумської області, шахо-
вий композитор; автор так зва-
ної «рівненської теми» в три-
ходівці.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Надання пе-
реваги слабшому супернику. 2. 
ФІДЕ – «Всі ми – одна сім’я». 3. 
Подвійний удар. 4. Міжнарод-
ний гросмейстер з шахової 
композиції, п’ятиразовий чем-
піон СРСР. 7. Чемпіон Європи 

2001 р. і переможець Всесвіт-
ньої юнацької шахової олімпіа-
ди 2006 р. в складі збірної ко-
манди країни. 9. Наставник жі-
ночої збірної команди країни, 
під орудою якого українські ша-
хістки вперше в 2013 р. виграли 
командний чемпіонат світу. 10. 
Донецька шахістка, міжнарод-
ний гросмейстер. 12. Дворазо-
вий чемпіон України. 13. Сучас-
ний київський міжнародний 
гросмейстер. 18. Гросмейстер 

СРСР з Києва. 19. Переможниця 
чемпіонату світу 1996 р. серед 
дівчат у віці до 16 років, міжна-
родний гросмейстер. 20. Трира-
зова чемпіонка України в 1957–
1962 роках. 24. Термін у шахо-
вій композиції, який означає 
поле, де перетинаються лінії дії 
далекобійних фігур. 25. Львів-
ський міжнародний гросмей-
стер, чемпіон країни 1991 р.

Склав Юрій ДРАГАН

ПАМ’ЯТАЙМО
Скорботною звісткою діли-
мося ми зі своїми читачами:  
після важкої, довготривалої 
і виснажливої хвороби піш-
ла з життя наша колега 
Олена Степанівна Зелик.
За 18-річну роботу у «Віс-
тях…» Олена Степанівна за-
лишила після себе яскравий 
і пам’ятний слід. Останні чо-
тири роки, у зв’язку з вихо-
дом на пенсію, вона вже не 
працювала в редакції, але 
проекти, нею започатковані, 
досі живуть і набирають 
нині сучасного звучання.
Свій шлях у газеті Олена 
Зелик починала з посади 
коректора, а закінчила ре-
дактором відділу навчаль-
них закладів, студентського 
життя та дитячої літератури. 
Працюючи зі студентською 
молоддю, постійно перебу-
вала у гущі молодіжних про-
блем, добре їх знала і про-
понувала до обговорення на 
сторінках «Студентської хви-
лі». У неї залишилося багато 
добрих знайомих серед ви-
кладачів і тих, хто в той час 
опановував знання в коопе-
ративних вишах.
Просимо всіх, хто знав Оле-
ну Степанівну, згадати її до-
брим словом, якого вона за-
служила своєю багаторічною 
і старанною працею у «Ві-
стях…». Вічне спочивання.

Вістяни

Щороку, в другу неділю травня, в 
Україні відзначають День матері. Про 
маму і материнську любов складено без-
ліч пісень, віршів та інших творів. Усі 
вони відрізняються своєю проникливіс-
тю, щирістю та вдячністю. Саме твори 
про наших найрідніших матусь і стали 
лейтмотивом відкритої виховної годи-
ни, яка пройшла у Рівненському коопе-
ративному економіко-правовому коле-
джі. Підготували її студенти груп ТТ-22 
та ТТ-32 технологічного відділення.

Захід, який організували студенти, 
під наставництвом класних керівників 
Ольги Кравець та Євгенії Петрук, видав-
ся на диво душевним та гармонійним. А 
феєрія поезії та вокалу, яка наповнюва-
ла актову залу коледжу, здається, не за-
лишила нікого байдужим. Тут згадали 
мамині руки, які пахнуть дитинством, її 

мудрі поради та турботу, її відданість та 
щиру материнську молитву. Згадали і 
тих жінок, сини яких нині на східних ру-
бежах боронять нашу державу.

Як на мене, справжньою «родзин-
кою» свята став виступ наймолодших 

учасників – дітей працівників коледжу. 
Вони наче дорогоцінні камінчики «ви-
блискували» своїм талантом на сцені 
коледжу. Чого лише варті їхні милі, на-
повнені ласкою та теплом вірші, трепет-
ні пісні та танці!

От і донька культорганізатора коле-
джу Галини Шостак, маленька Дарин-
ка, подарувала мамі не лише букетик 
білосніжних конвалій, зворушливу піс-
ню, а й ціле море позитивних емоцій, 
які, переконана, вона запам’ятає наза-
вжди. Хіба може бути щось важливіше 
за такі неповторні миті? Недарма ж ка-
жуть, що дитина для своєї мами – це ці-
лий Всесвіт, за який вона готова життя 
віддати. Як і Всесвіт для кожного з нас 
– наша ненька...

Олена СОБКОВИЧ

МАМА – НАШ ВСЕСВIТ


