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ПОЄДНАННЯ

НА СПОЖИВАЧА

    СИЛА КООПЕРАЦIЇ

В ОБВ ОБ’’ЄДНАННIЄДНАННI
ТЕМА  НОМЕРАТЕМА  НОМЕРА
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На базі торговельних підприємств Тер-На базі торговельних підприємств Тер-

нопільської обласної споживспілки від-нопільської обласної споживспілки від-

бувся Всеукраїнський семінар-нарада бувся Всеукраїнський семінар-нарада 

заступників голів правлінь обласних спо-заступників голів правлінь обласних спо-

живспілок з торгівлі. На ньому йшлося живспілок з торгівлі. На ньому йшлося 
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завтрашнього дня. завтрашнього дня. 
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шення приведення магазинів і закладів шення приведення магазинів і закладів 

ресторанного господарства до конкурен-ресторанного господарства до конкурен-

тоспроможного стану, повернення мага-тоспроможного стану, повернення мага-

зинів з оренди і ведення власного тор-зинів з оренди і ведення власного тор-

говельного бізнесу, вирішення проблеми говельного бізнесу, вирішення проблеми 

закритих об’єктів, інформаційне забезпе-закритих об’єктів, інформаційне забезпе-

чення бізнесових і облікових процесів чення бізнесових і облікових процесів 

у роздрібній торгівлі тощо.у роздрібній торгівлі тощо.
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ОФІЦІЙНО

  П’ЄДЕСТАЛ НАГОРОДИ

ВIТАЄМО!

ЗАСЛУЖЕНI 

ВІДЗНАКИ
За багаторiчну сумлiнну пра-
цю, особистий внесок у роз-
виток споживчої кооперацiї 
України та з нагоди ювiлейних 
дат нагороджено
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ 
Всеукраїнської центральної 
спiлки споживчих товариств 
та ЦК Профспiлки працiвникiв 
споживчої кооперацiї України:
ГРIНЧЕНКА Миколу Васильо-
вича, першого заступника го-
лови правлiння Спiлки спо-
живчих товариств «Спiлка 
споживчих товариств Сум-
ської областi»; 
ГРАМОТОЮ Всеукраїнської 
центральної спiлки спожив-
чих товариств та 
ЦК Профспiлки працiвникiв 
споживчої кооперацiї 
України:
ОНIПКО Ольгу Петрiвну, го-
ловного бухгалтера Велико-
лепетиського районного спо-
живчого товариства Спiлки 
споживчих товариств Херсон-
ської областi; 
ПАСЬКА Володимира Яросла-
вовича, голову правлiння 
Надвiрнянського районного 
споживчого товариства 
Спiлки споживчих товариств 
Iвано-Франкiвської областi.

МИКОЛУ 
ВАСИЛЬОВИЧА 
ГРІНЧЕНКА, 
першого заступника 
голови правління Спожив-
спілки Сумської області, 
з 60-річним ювілеєм, 
який він відзначив 
13 червня.

М.В. Грінченко присвятив 
споживчій кооперації 26 ро-
ків свого життя. Трудову 
діяльність у споживчій коо-
перації Микола Васильович 
розпочав у 1978 р. після за-
кінчення Сумського сіль-
ськогосподарського техні-
куму та служби в армії.
Працював у облспожив-
спілці товарознавцем, 
старшим товарознавцем, 
начальником відділу тва-
ринницької сировини 
управління заготівель.
З 1988 по 1993 рік очолю-
вав управління ринками 
облспоживспілки. Сім ро-
ків займав посаду заступ-
ника Сумського міського 
голови з питань діяльнос-

ті виконавчих органів Сум-
ської міської ради. З 2000 
по 2005 рік – начальник 
управління торгівлі та по-
бутового обслуговування 
населення Сумської обл-
держадміністрації. У січні 
2009 р. обраний першим 
заступником голови прав-
ління облспоживспілки, де 
працює і нині. У травні 
2013 р. обраний першим 
заступником голови прав-
ління Споживспілки Сум-
ської області.
На всіх ділянках коопера-
тивної роботи Микола Ва-
сильович зарекомендував 
себе працелюбним, відпо-
відальним за доручену 
справу, здібним керівни-
ком, досвідченість та про-
фесіоналізм якого забезпе-
чує досягнення конкретних 
завдань, поставлених пе-
ред собою та підлеглими.
Під його керівництвом 
проводиться значна робо-
та з приведення підпри-
ємств торгівлі та громад-
ського харчування до ви-
мог стандартів, доосна-
щення їх сучасним 
торгово-технологічним 
обладнанням, покращен-
ня торговельного обслуго-
вування сільського насе-
лення за рахунок розши-
рення асортименту това-
рів народного споживан-
ня, особливо непродо-
вольчої групи та продукції 
власного виробництва.
Здійснює контроль за ро-
ботою кооперативних рин-
ків, якістю продукції і сиро-
вини, які заготовляються та 
виробляються підприєм-
ствами і організаціями обл-

споживспілки, станом охо-
рони праці, будівництва, 
протипожежної безпеки.
Завдяки компетентності, 
об'єктивності, поєднаних з 
порядністю та скромністю, 
М.В. Грінченко користується 
заслуженим авторитетом і 
повагою серед працівників 
кооперативних підприємств 
і організацій області.
Він обраний членом Ради 
та членом правління обл-
споживспілки та Спожив-
спілки Сумської області.
За багаторічну сумлінну 
працю в споживчій коопе-
рації неодноразово наго-
роджувався почесними 
грамотами правління обл-
споживспілки. У 2012 р. 
отримав почесну трудову 
відзнаку Укоопспілки 
«Знак Пошани», а у 2015 р. 
нагороджений Грамотою 
голови Сумської 
облдержадміністрації.
Шановний Миколо 
Васильовичу!
Висловлюємо Вам глибоку 
шану та вдячність за не-
втомну працю та відда-
ність споживчій коопера-
ції. Нехай у Вашому домі 
завжди панують мир і зла-
года, а доля дарує Вам 
міцне здоров'я, довголіття 
і родинне щастя. Хай сон-
це зігріває Ваше добре 
серце кооператора, а за-
пал його буде гарячим та 
нескінченним.

З повагою та найкращими 
побажаннями
правління Споживспілки 
Сумської області, президія 
галузевого обкому 
профспілки

Є 
люди, які випромінюють 
душевне тепло, віддаючи 
його іншим. Вони наро-

джені для того, щоб творити 
добро. Саме ці слова найяскра-
віше характеризують директо-
ра Новомосковського коопера-
тивного коледжу економіки та 
права ім. С.В. Литвиненка Дні-
пропетровської облспоживспіл-
ки Любов Миколаївну Піхотіну. 
Що може бути прекраснішим, 
ніж формування людини за-
втрашнього дня, високопрофе-
сійного фахівця своєї справи? З 
любові до студентів, з віри, що 
ти їм потрібен, з надії, що зерна 
добра, засіяні в їхні душі, да-
дуть гарні сходи і з вихованців 
кооперативного вишу вийдуть 
справжні люди – ось із чого 
складається професіоналізм 
справжнього педагога, яким є 
Любов Миколаївна.
У далекому 1984-му, опанував-
ши педагогічну майстерність, 
Л.М. Піхотіну радо прийняв Но-
вомосковський кооперативний 
технікум, який і став для неї на-
завжди другою домівкою. З 
року в рік Любов Миколаївна 
долала шлях до висот професі-
оналізму. Молодий і відпові-
дальний спеціаліст творчо і на-
тхненно працювала виклада-
чем, сумлінно виконувала обо-
в’язки голови циклової комісії, 
заступника директора. Напи-
сання планів занять, перевірка 
конспектів, педради, звіти, і зо-
всім мало часу на особисте жит-
тя – така нелегка викладацька 
доля. З того часу пролетіло по-
над 30 років, тисячі занять, со-
тні випускників. 
2005 року колектив коледжу до-

вірив Л.М. Піхотіній надзвичай-
но відповідальну місію – очоли-
ти навчальний заклад. Любов 
Миколаївна – сильна особис-
тість, наполеглива в досягненні 
мети, цілеспрямована, виваже-
на, здатна приймати неорди-
нарні рішення, людина слова, 
яка оптимістично дивиться на 
життя, вимоглива до себе й ін-
ших. Вона мудрий, досвідчений 
керівник, який вирізняється 
з-поміж інших творчим мислен-
ням, поєднує у собі професіона-
лізм і відповідальність. 
Вчасне і якісне виконання по-
ставлених завдань – запорука 
секрету успіху Любові Миколаїв-
ни як керівника. Характеризую-
чи її стиль керівництва, можна 
твердо сказати, що Л.М. Піхоті-
на від своєї праці отримує насо-
лоду, любить і вміє все вдоско-
налювати, раціоналізувати. Вона 
миттєво орієнтується в будь-якій 
ситуації, пов’язаній з життєді-
яльністю навчального закладу. 
Працюючи поряд з Любов’ю Ми-
колаївною, хочеться рости, по-
стійно вдосконалювати профе-
сійну майстерність. Адже в 
НККЕП завжди цікаво, комфорт-

но і затишно, панує привітна ат-
мосфера і порядок. Робота на 
такій посаді потребує високої 
організованості, здібностей і ви-
тримки. Цій чарівній жінці все 
під силу, адже вона має неабия-
ку наснагу до життя і роботи. 
Неодноразово багаторічна пе-
дагогічна діяльність Л.М. Піхоті-
ної отримувала високу оцінку. 
Але найголовніша її нагорода – 
високий авторитет і глибока по-
вага студентів, батьків, колег, 
адже Любов Миколаївна – істин-
ний лідер не за посадою, а за по-
кликом душі. А ще вона прекрас-
на жінка, дбайлива господиня, 
турботлива мама і бабуся.
18 червня Любов Миколаївна 
відзначає ювілейний день наро-
дження. Від імені всієї викла-
даць ко-студентської родини ко-
леджу щиро вітаємо Вас і ви-
словлюємо глибоку повагу та 
вдячність за багаторічну тита-
нічну працю, надзвичайне пра-
целюбство, відданість своїй 
справі, наполегливість у досяг-
ненні поставленої мети. Хай за-
вжди Вас, Любове Миколаївно, 
оточує людська теплота, при-
хильність друзів та радість від 
успіхів, а доля подарує багато 
світлих літ у мирі, щасті та до-
бробуті. Хай любов, добро і ра-
дість, які Ви даруєте всім, повер-
таються Вам і Вашим рідним, а в 
майбутньому на Вас чекає ще 
багато нових корисних справ, 
задумів та перемог!

З повагою, педагогічний та 

студентський колективи, 

ветеранська організація 

Новомосковського ККЕП 

ім. С.В. Литвиненка 

Правління Укркоопспілки та 
Президія Центрального комітету 
Профспілки працівників спожив-
чої кооперації України розгляну-
ли матеріали про огляд-конкурс 
серед ринків споживчої коопера-
ції України за 2016 рік. Цей роз-
гляд засвідчив: трудові колекти-
ви кооперативних ринків напо-
легливо і цілеспрямовано ведуть 
роботу щодо ефективного вико-
ристання матеріально-технічної 
бази ринків, підвищення їх при-
вабливості, поступового пере-
творення у сучасні торговельно-
сервісні центри з широким вибо-
ром товарів та ринкових послуг.

Згідно з Постановою Про ре-
зультати огляду-конкурсу серед 
ринків споживчої кооперації 
України за 2016 рік підтвердили 
почесне звання «Зразковий ринок 
споживчої кооперації України» 
підприємство споживчої коопе-
рації «Госпрозрахункове об'єд-
нання ринків м. Вінниці» Він-
ницької облспоживспілки (дирек-
тор Володимир Віталійович Іжев-
ський, голова профспілкового ко-
мітету Світлана Василівна окар) 
та товариство з обмеженою відпо-
відальністю «Центральний ринок 

м. Суми» Сумської облспожив-
спілки (директор Расул Магомед-
Шарипович Галаєв, голова проф-
спілкового комітету Віта Вікто-
рівна Олефір).

Переможцями огляд-конкурсу 
за 2016 рік, які були нагороджені 
Почесними грамотами Правлін-
ня Укркоопспілки та ЦК Проф-
спілки працівників споживчої 
кооперації у номінації ринків 
міст обласних центрів, визнані:

підприємство Херсонської 
облспоживспілки «Центральний 
ринок» у м. Херсоні (директор 
Юсіфов Нураддін Ісрафіл огли, го-
лова профспілкового комітету 
Ганна Юріївна Пісковець) – пер-
ше місце;

підприємство Житомирської 
облспоживспілки «Житомир-
ський кооперативний ринок» (ди-
ректор Василь Павлович Тре-
тяк, голова профспілкового комі-
тету Олена Миколаївна Деркач) 
– друге місце.

У номінації ринків міст облас-
ного підпорядкування у пере-
можцях:

підприємство споживчої коо-
перації «Центральний ринок» м. 
Кривого Рогу Дніпропетровської 

облспоживспілки та підприєм-
ство Житомирської облспожив-
спілки «Малинський коопера-
тивний ринок» – перше місце; 

товариство з обмеженою відпо-
відальністю «Комерційне вироб-
ничо-заготівельне підприємство 
«Кам'янець-Подільський» Кам'я-
нець-Подільського районного 
споживчого товариства Хмель-
ницької облспоживспілки – на 
другому місці та на третьому – 
дочірнє підприємство Дніпропе-
тровської облспоживспілки «Ні-
копольський центральний ри-
нок» та підприємство Сумської 
облспоживспілки «Роменський 
ринок».

У номінації ринків районних 
центрів, селищ і сіл з кількістю 
працюючих більше 15 чоловік пе-
ремогли:

підприємство Сумської обл-
споживспілки «Охтирський ри-
нок» та підприємство споживчої 
кооперації «Голопристанський 
ринок» Голопристанської рай-
споживспілки Херсонської обл-
споживспілки – перше місце; 

споживче товариство «Жаш-
ківський ринок» Черкаської обл-
споживспілки – друге місце; 

дочірнє підприємство «Криво-
озерський центральний ринок» 
Миколаївської облспоживспілки 
– третє місце.

У номінації ринків районних 
центрів, селищ і сіл з кількістю 
працюючих менше 15 чоловік 
кращими визнані:

підприємство Олевської рай-
споживспілки Житомирської обл-
споживспілки «Олевський коопе-
ративний ринок» – перше місце; 

підприємство Сумської обл-
споживспілки «Білопільський 
ринок» та кооперативне підпри-
ємство Дунаєвецького районного 
споживчого товариства Хмель-
ницької облспоживспілки «Дуна-
євецький ринок» – друге місце; 

кооперативне підприємство 
«Ринково-заготівельний комп-
лекс» Ізяславського райспожив-
товариства Хмельницької обл-
споживспілки – третє місце.

Наступний огляд-конкурс на 
кращий ринок споживчої коопе-
рації, згідно з Постановою, від-
будеться у 2018 році. А поки що 
вивчатимемо досвід ринків-
переможців.

Власна інформація

КРАЩI РИНКИ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦIЇ

З НАСНАГОЮ  ДО  РОБОТИ  I  ЖИТТЯЗ НАСНАГОЮ  ДО  РОБОТИ  I  ЖИТТЯ

ЮВІЛЕЇ
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  ПРОДОВЖЕННЯ  ТЕМИ

COOP: РЕГІОНИ

СЛАБКА  СТАТЬ

ІЗ ХЛІБОМ-СІЛЛЮ

Правлінням Споживспіл-
ки Дніпропетровської області 
було прийнято рішення про-
вести повторний семінар в Но-
вомосковській райспожив-
спілці, цього разу із заступни-
ками голів правлінь райспо-
живспілок та представника-
ми первинної ланки спожив-
чої кооперації – головами 
правлінь споживчих това-
риств з питання осучаснення  
підприємств торгівлі, ресто-
ранного господарства і підви-
щення ефективності їх діяль-
ності. Всього в роботі взяли 
участь 37 осіб. Були охоплені 
21 об’єкт торгівлі в 12 населе-
них пунктах.

Недарма кажуть: краще один 
раз побачити, ніж десять разів 
почути. Кооператори системи 
Новомосковської райспожив-
спілки, керівники підприємств, 
працівники прилавка із радістю 
відкрили двері магазинів перед 
учасниками заходу. Ця зустріч 
яскраво проілюструвала ключо-
вий девіз споживчої кооперації 
України: взаємодопомога, демо-
кратія та мир, до якого ще дода-
лися відкритість і привітність.

З українською гостинністю 
зустрічали гостей завідувачі ма-
газинів: пригощали варениками 
під спів своїх талановитих ко-
лег. А далі – ділова частина семі-
нару. Представлені осучаснені 
магазини розташовані в глибин-

ці, де невелика кількість меш-
канців. Але, незважаючи на це, 
скрізь широкий асортимент про-
довольчих та промислових това-
рів, встановлено сучасне торго-
вельне і холодильне обладнан-
ня, зроблено ремонт, в примі-
щеннях красиво й затишно. 

ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ: 
ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ, 
РАЦІОНАЛЬНА ВИКЛАДКА
Так, магазин в селі Орілька, 

де мешкає 150 осіб, вразив наси-
ченістю товарів, лише конди-
терських виробів у продажу 
було  близько 100 найменувань, 
хлібобулочні вироби представ-
лені 4 виробниками, чаїв понад 
30 видів, а кави – 40. Із промис-
лових товарів у продажу дитячі 
іграшки, побутова хімія, засоби 
гігієни, текстильні вироби, 
парфумер но-косметичні та га-
лантерейні товари тощо. 

В крамниці с. Керносівка 
асортимент морозива сягає по-
над 60 найменувань, напівфа-
брикатів – 30. Найулюбленіші 
вироби мешканців – риботова-
ри, які представлені в широко-
му асортименті: риба солона, 
пряна, копчена, в’ялена тощо. 

В магазині «Промтовари» 
с. Папасне, перелік товарів пе-
ревищує 5 тис. одиниць. Вико-
ристовується кожний санти-
метр торговельної і виставочної 
площі. Завдяки фаховому підхо-
ду працівників магазину до фор-

мування асортименту, впрова-
дженню продажів товарів на за-
мовлення, заклад працює рента-
бельно і гідно конкурує з трьо-
ма приватними торговельними 
об’єктами, де продають промис-
лові та господарські товари.

КУТОЧКИ ВІДПОЧИНКУ – 
РОДЗИНКА 
ТОРГОВЕЛЬНИХ  ЗАКЛАДІВ
Учасники семінару також 

звернули увагу на куточки від-
починку, які створені для пайо-
виків і покупців магазинів. За-
уважимо, що це не об’єкти рес-
торанного господарства, а лише 
місце, де мешканці сіл можуть 

придбати товар та в неформаль-
ній обстановці поспілкуватися, 
а також обговорити і надати 
свої пропозиції з питань, які сто-
суються інтересів членів спо-
живчих товариств. На столиках 
тут зазвичай розкладені друко-
вані видання, і звичайно, газета 
«Вісті Центральної спілки спо-
живчих товариств України» є 
головною пресою цих закладів. 
Завдяки їй відвідувачі можуть 
ознайомитися з роботою спо-
живчої кооперації не тільки сво-
го регіону, а й усієї країни.

ВДЯЧНІСТЬ СПОЖИВАЧІВ

На закінчення відзначимо, 
що селяни повсюдно, із вели-
ким задоволенням висловлюва-
ли подяку керівникам спожив-
чої кооперації, працівникам ма-
газинів за прекрасні підприєм-
ства торгівлі, відмічали висо-
кий рівень культури обслугову-
вання і бажали системі спожив-
чої кооперації подальшого про-
цвітання і розвитку, а її трудів-
никам успіхів і благополуччя.

Ольга НАГІРНЯК

МАГАЗИН МАГАЗИН 

ПОЧИНАЄТЬСЯ ПОЧИНАЄТЬСЯ 

З ПРОДАВЦЯЗ ПРОДАВЦЯ

  РІВНЕНЩИНА    Пам’ятаєте, Ста-
ніславський казав, що театр почина-
ється з вішалки? А от магазин почи-
нається із продавця. Зробити такий 
висновок спонукала поїздка до коо-
перативного магазину села Ново-
мильськ Здолбунівського району, в 
якому працює справжній професіо-
нал своєї справи Олена Павлюк. 

Як розповіла голова правління рай-
споживспілки Оксана Солтис-Шо лудь-
ко, Олена прийшла сюди два роки 
тому, і за цей час вже довела, що хоче 
і вміє працювати за новими стандарта-
ми. Вона швидко відійшла від стерео-
типу, мовляв, завдання продавця лише 
продати товар, бо впевнена, що тут 
потрібні ще й знання піар-менеджера, 
консультанта, дизайнера. 

– Я швидко звикла до нового ко-
лективу, – ділиться Олена Олексан-
дрівна, – тим більше у кооператорів є 
чому повчитися. Натомість і сама на-
магаюся не пасти задніх, а виконува-
ти роботу максимально ефективно. 
Розумію, що від цього залежить не 
лише фінансовий стан організації, а й 
авторитет кооперації. Саме тому що-
разу намагаюсь запропонувати по-
купцям щось нове, незвичне. От, при-
міром, на свята формуємо тематичні 
подарункові набори. Здавалося б, 
дрібниця, але людям сподобався та-
кий маркетинговий хід. Почали тор-
гувати живими квітами. І знову ж таки 
покупці оцінили наші старання. Тепер 
продаємо не лише квіти, а й підва-
зонники, землю, міндобрива. Щоразу 
в асортимент додаємо новинки. Все 
це сприяє зростанню товарообороту. 

Що Олена Павлюк до роботи ста-
виться відповідально та добросовіс-
но, видно неозброєним оком: поруч 
із магазином облаштувала красиву 
альпійську міні-гірку, яка вже зацвіла 
різнобарв’ям квітів; у торговельній 
залі – затишно, широкий асортимент 
товарів у професійній викладці. Та й 
сама продавчиня, яка є обличчям ма-
газину, завжди охайна і привітна. 
Каже, працівник прилавку має бути 
налаштований виключно на позитив. 
Адже за покупками приходять різні 
люди, і до кожного треба підходити з 
добром. Воно нині на ціну золота. 

Олена СОБКОВИЧ
     

НОВОМОСКОВСЬКА РАЙСПОЖИВСПІЛКА 
ЗНОВУ ПРИЙМАЄ ГОСТЕЙ
  ДНІПРОПЕТРОВЩИНА    У попередніх номерах «Вісті…» висвітлювали семінар-нараду, яку про-
вела Споживспілка Дніпропетровської області з головами правлінь райспоживспілок у Ново-
московському районі. На порядку денному були питання про підбиття підсумків господарсько-
фінансової діяльності Споживспілки за I квартал 2017 року і приведення підприємств торгівлі 
та ресторанного господарства у конкурентоспроможний стан. Тема отримала своє продовження.

Куточки відпочинку – с. Надеждівка      с. Михайлівка

Учасники семінару

Фасад магазину в с. Андріївка Магазин в с. Орілька

«Якщо вам вдасться створити відмінний досвід, то клієнти розкажуть один одному про це. 
Живе слово – потужний інструмент».

Джеффрi БЕЗОС, американський пiдприємець, засновник Amazon.com
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СЕМIНАР-НАРАДА:

ТЕМА НОМЕРА

ЯК ПРАЦЮЄ 

МЕРЕЖА «ТЕКО-ТРЕЙД»

Проведення семінару на базі 
підприємств Тернопільської об-
ласної споживспілки не випад-
кове. Адже місцеві кооператори 
пішли шляхом об’єднання у єди-
ну торговельну мережу – «ТеКо-
Трейд». Як свідчить міжнарод-
ний досвід, саме цей шлях є най-
більш перспективним для роз-
витку споживчої кооперації. 

У цю мережу об’єднано 5% коо-
перативних магазинів області, 
які дають третину всього това-
рообороту. Саме у цих магази-
нах запроваджені новітні техно-
логії продажів, використовують-
ся сучасні досягнення технічно-
го прогресу, існує інший рівень 
культури обслуговування спо-
живачів. Торговельна мережа 
«ТеКо-Трейд» впевнено конку-
рує з іншими торговельними ме-
режами. У реконструкцію та тех-
нічне переоснащення коопера-
тивних об'єктів за 15 років інвес-
товані значні кошти. За словами 
голови правління Тернопіль-
ської обласної споживспілки 
Михайла Лазара, об’єднання ма-
газинів у єдину мережу потре-
бує комплексного управління 
всіма господарськими та торго-
вельними процесами з єдиного 
центру і мотивує кооператорів 
до реформування та оновлення 
структури галузі в бік об’єд-
нання своїх зусиль.

Правління обласної спожив-
спілки створило TOB «ТеКо-
Трейд» два роки тому, замкнув-
ши операційний бізнес і сформу-
вавши торговельну мережу. Як 
наголошував голова правління 
Тернопільської обласної спо-
живспілки Михайло Лазар, щоб 
прийти до реального управлін-
ського рішення, має бути відпо-
відна воля кооперативного ке-

рівника, органу управління, у 
правильності ідеї мають бути 
переконані усі: від керівника до 
спеціаліста.

З перших хвилин знайомства 
з «ТеКо-Трейд» гостям стало зро-
зуміло, що найголовнішими 
чинниками, котрі стоять в осно-
ві реформування галузі на Тер-
нопільщині, – системність дій 
та комплексний підхід у ство-
ренні мережевого ритейлу.

Перший заступник Голови 
Правління Укркоопспілки Ми-
кола Людвічук в процесі огляду 
торговельних закладів просив 
заступників голів правлінь об-
ласних споживспілок звернути 
особливу увагу саме на форму-
вання своєрідного пакета стан-
дартів, без реалізації яких не 
можливо вести мову про конку-
рентоспроможність кооператив-
ної торгівлі. До них тернопіль-
ські кооператори відносять: 

екстер'єр і благоустрій приле-
глих територій; сучасний 
інтер'єр і належне освітлення 
торговельної зали; грамотний 
асортимент і цінова політика; 
зручний для покупців режим ро-
боти магазину; культура спілку-
вання та обслуговування покуп-
ця. Якщо буде знехтувано хоча б 
однією з перелічених вимог, – 
позитивних результатів чекати 
марно.

У закладах «ТеКо-Трейд» всі 
торговельні процеси комп'ю-
тери зовані та під'єднані до цен-
трального сервера, доступ до 
якого мають також окремі спеці-
алісти спілки споживчих това-
риств.

– Саме цей фактор дає змогу 
забезпечити контроль за всіма 
торговельними процесами, про-
водити їх аналіз, планувати об-
сяги продажів за групами та під-
розділами, якісно формувати за-

мовлення на основі чого забез-
печити ефективний асортимент 
товарів, оптимізувати ціни, за-
стосовувати системи знижок, 
проводити постійні акції, управ-
ляти взаєморозрахунками із по-
стачальниками, – розповідає за-
ступник голови правління Тер-
нопільської обласної спожив-
спілки Михайло Гуменюк. – В 
усіх магазинах TOB «ТеКо-
Трейд» функціонує відеоспосте-
реження, яке є не лише засобом 
охорони, а й підвищенням дис-
ципліни, контролю та оператив-
ного реагування.

Флагманом кооперативної 
мережевої торгівлі в області ви-
ступає маркет від TOB «ТеКо-
Трейд» у Теребовлі торговель-
ною площею 365 кв. м, де оборот-
ність – 21 день, у маркеті тру-
диться 26 працівників, з яких 13 
продавців, 5 пекарів. Найбільшу 
питому вагу у продажах займа-

ють молокопродукти, кондитер-
ські вироби, ковбаси, фрукти, 
власна випічка, м'ясо і птиця. 
Динамічно зростають обсяги 
продажів товарів фреш-груп, пи-
тома вага яких удвічі вища від 
середньообласного показника. 
Загалом підприємства TOB 
«ТеКо-Трейд» за чотири місяці 
поточного року приростили 
47,5% обсягів.

В шести маркетах товариства 
організовано міні-пекарні, з ро-
ботою яких у Теребовлі та Тер-
нополі познайомилися учасни-
ки семінару. Продукція цих пе-
карень є вагомим джерелом то-
варних ресурсів, адже в місяць 
тут випускається 45 наймену-
вань випічки з обсягом 77 тис. 
штук. А ще в 10 маркетах вста-
новлено електрогрилі, в 7 – авто-
мати для приготування кави, в 
міських маркетах проводиться 
торгівля пивом на розлив та ва-
говим морозивом. У маркетах 
також встановлюють сучасні 
електронні ваги для самообслу-
говування, котрі дозволяють 

СИЛА КООПЕРАЦIЇ В ОБ’ЄДНАННI СИЛА КООПЕРАЦIЇ В ОБ’ЄДНАННI 
У роботі семінару взяли участь Голова Правління Укркоопспілки Ілля Леонідович Гороховський, перший заступ-
ник Голови Правління Укркоопспілки Микола Володимирович Людвічук, директор Департаменту комерційної ді-
яльності, промисловості та заготівель Василь Федорович Пасенко. 
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покупцеві самому, вибравши не-
обхідну кількість продукції, зва-
жувати її та отримувати чек про 
вартість покупки.

– Запорукою успішного торго-
вельного бізнесу є об'єднання 
магазинів різних власників у ме-
режу з єдиним центром закупі-
вель, – наголошував Микола 
Людвічук. – Формат торгівлі, 
коли у суб'єкта господарювання 
1, 5 чи навіть 10 магазинів, є 
вкрай безперспективним. З по-
вною відповідальністю заявляю, 
– кожний п'ятий такий магазин 
сьогодні працює збитково. Бо 
справжній дохід магазину фор-
мується за рахунок отримання 
знижок до базової ціни поста-
чальника, різноманітних марке-
тингових і марчендайзингових 
виплат. Однак, на такі виплати 
може розраховувати мережевий 
ритейл, тобто магазини, які 
об'єднані в єдину мережу за ці-
лою низкою ознак і критеріїв.

На думку Миколи Людвічука, 
сьогодні неможливо грамотно 
управляти товарними запасами в 
роздробі вручну, без комп'юте-
ризації операційних та облікових 
процесів. Водночас навіть розмо-
ву про придбання і встановлення 
програмних продуктів у магази-
нах, без об'єд нання їх у єдину ме-
режу, вести недоречно.

Лейтмотивом першого дня ро-
боти семінару можна назвати 
спроби Правління Укркоопспіл-
ки переконати кооперативних 
фахівців з усієї України у необ-
хідності створення власних тор-
говельних мереж, як головного 
фактору стабілізації кооператив-
ної економіки, забезпечення її 
динамічної експансії на спожив-

чому ринку. Камінь вода не си-
лою точить, як влучно зауважив 
Микола Людвічук, а частотою 
падіння – цим наголошуючи на 
необхідності постійної і систем-
ної роботи для об’єднання.  

НОУ-ХАУ ТЕРНОПІЛЬЧАН: 

ВЗУТТЄВА МЕРЕЖА

Також у перший день семіна-
ру учасники ознайомилися з ро-
ботою деяких торговельних під-
приємств, а також окремих мар-
кетів Теребовлянського та Тер-
нопільського районних спожив-
чих товариств. Кооператорам з 
інших областей продемонструва-
ли формат діяльності торговель-
них підприємств як у сільській 
місцевості, так і в районному та 

обласному центрах, які базують-
ся на європейському досвіді та 
кооперативних засадах.

Своєрідним сюрпризом для 
учасників семінару стало зна-
йомство зі ще однією обласною 
кооперативною мережею спеціа-
лізованих магазинів «Взуття» – її 
першим закладом у Теребовлі. 
Розвиток цієї категорії роздріб-
ної торгівлі непродовольчими 
товарами, на тверде переконан-
ня голови правління Тернопіль-
ської обласної споживспілки Ми-
хайла Лазара, є перспективним 
для галузі, адже сприятливих 
чинників тут дуже багато. Нара-
зі в області відкрито три взуттє-
вих крамниці з десяти заплано-
ваних у цьому році. Асортимент-
на політика під сільського по-
купця дозволяє щодня реалізову-
вати в кожному підприємстві на 
4–6 тис. грн. взуття, а виважена 
цінова політика – заробляти на-
лежні валові доходи. Звісно, що 
не обходиться тут без проблем, 
перш за все через відсутність фа-
хівців, належної обізнаності з 
ринком виробників, постачаль-
ників цих товарів. Однак, за сло-
вами пана Лазара, це аж ніяк не 
може стати на заваді кооператив-
ній ініціативі. Взуттєві крамниці 
– це тільки початок відродження 
торгівлі спеціалізованими про-
мисловими товарами, на черзі – 
відкриття магазинів «Меблі».

За програмою семінару учас-
никам продемонстрували робо-
ту маркету у Теребовлі, в Терно-
полі, в селах Дарахів, Зарвани-
ця, Надрічне, Почапинці. При-
чому в цих населених пунктах 
проживає в середньому 400–1000 
жителів. Продуктивність праці 
на одного продавця тут стано-
вить 100–150 тис. грн. в місяць. 

Відповідаючи на запитання 
учасників семінару, якою є купі-
вельна спроможність в області 
сільських покупців, Михайло Ла-
зар дав зрозуміти, що питання не 
в тому, чи є у людей гроші, питан-
ня – в іншому: чи понесуть вони їх 
до кооперативної крамниці. 

ПРО МОДЕЛІ 

ТОРГОВЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Другого дня до учасників се-
мінару приєднався Голова Прав-
ління Укркоопспілки Ілля Горо-
ховський, який взяв участь і від-
крив пленарне засідання. Він за-
дав тон дискусії – про перспекти-
ви розвитку кооперативної тор-
гівлі. За словами Іллі Леонідови-
ча, потрібно усвідомити саму фі-

лософію торгівлі, без якої 
важко вести мову про тор-
гівлю як бізнес.

У своєму виступі Микола 
Людвічук підкреслив, що на 
сьогодні в кооперації існує 
декілька моделей торго-
вельного бізнесу. Одна з них 
– це модель орендних відно-
син, коли третина високо-
ліквідних магазинів переда-
на в несистемну оренду, – 
дуже невигідна для систе-
ми. Інша модель локальної 
торгівлі, коли юридичній 
особі підпорядковані один 
або декілька магазинів, – це 
найпримітивніша модель в 
сучасних умовах. Є ще дві 
моделі. Одна доволі прогре-
сивна – модель Рівненської 
обласної споживспілки TOB 
«Кооп Торг Сервісу», де 
створено торгово-логістичний 
центр, який виконує функції єди-
ного центру закупівель і поста-
чальника товарів у сотні коопе-
ративних магазинів. Втім, тут є 
один недолік: роздріб торговель-
ної мережі не комп'ютери-
зований, а, отже, працює в ручно-
му режимі й тому не так ефектив-
но, хоча центр використовує про-
грамний продукт і управляє усі-
ма своїми процесами. Місячний 
товарооборот охоплює третину 
закупівель по облспоживспілці. 
Наступною є Тернопільська мо-
дель – TOB «ТеКо-Трейд», де 15 
магазинів із повною комп'ютери-
зацією усіх бізнес-процесів.

З великим інтересом учасни-
ки семінару вислухали керівни-
ка підприємства «ТеКо-Трейд» 
Тараса Богданця, який у формі 
презентації продемонстрував 
результати діяльності коопера-
тивної структури, її філософію і 
перспективи. За словами пана 
Богданця, спочатку визначили 
мету. Вона у тому, щоб надати 
мешканцям області європей-
ський сервіс при здійсненні що-
денних покупок незалежно від 
того, чи вони проживають у міс-
ті, чи в сільській місцевості. 
Зруч ність для споживачів – в 
основі розвитку і вдосконалення 
роботи підприємства.

В мережі «ТеКо-Трейд» збере-
жено оптимальну цінову пропо-
зицію для своїх покупців, гаран-
тії високих стандартів якості то-
варів. У випадку купівлі товару, 
що не відповідає якісним пара-
метрам, проводиться його обмін 
на аналогічний.

– Та найбільш цінним ресур-

сом для підприємства є його 
працівники, – стверджує Тарас 
Богданець, – ми переконані: щоб 
мати можливість задовольняти 
потреби наших покупців, нам 
необхідно піклуватися про влас-
ний персонал. Тому в нас прак-
тикується система мотивації, де 
кожний працівник може зроби-
ти свій внесок у загальний ре-
зультат та отримати винагоро-
ду. Мотивація персоналу зале-
жить від багатьох показників, 
починаючи від виконання пла-
ну продажів тa прибутків, закін-
чуючи дисциплінарними показ-
никами працівника. Середній 
вік колективу, в якому трудить-
ся 155 осіб, – 35 років.

Для якісного управління тор-
говельним підприємством існує 
контроль за торговельними про-
цесами, у якому товар – ключо-
вий елемент. Асортимент фор-
мують на основі споживацького 
попиту, повноти товарних кате-
горій і досягнення домовленос-
тей з постачальниками. Товарна 
корзина (так називають асорти-
мент кожного магазину) означає 
перелік номенклатурних пози-
цій, якими торгує магазин в да-
ному часовому проміжку, і ди-
намічно змінюється залежно від 
конкретних обставин.

У своєму презентаційному ви-
ступі Тарас Богданець зробив 
акцент на питанні ціноутворен-
ня, яке теж централізоване. На 
підприємстві існує чотири фор-
мати ціни. Це базова ціна, ниж-
че якої неможлива реалізація, 
ціна «супермаркет», по якій пра-
цюють лише супермаркети, ціна 
«магазин», по якій працюють 
магазини в селах, де поруч є кон-
куренти, та ціна «магазин-2» – 
для сіл з меншим конкурентним 
навантаженням. Прихідні ціни 
єдині для всієї мережі та форму-
ються на основі специфікацій 
постачальників з урахуванням 
усіх знижок. У випадку відхи-
лення прихідної ціни у наклад-
ній постачальника з прихідною 
ціною у програмі, такий товар 
не може бути прийнятий та по-
ставлений на прихід у магазині. 
З метою контролю роздрібної 
ціни у порівнянні з конкурента-
ми, в мережі на щотижневій 
основі проводиться панельний 
моніторинг цін.

«Удосконалюватися – значить мінятися, бути досконалим – означає змінюватися часто». 

Вiнстон ЧЕРЧИЛЛЬ, британський полiтик, письменник
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СЕМIНАР-НАРАДА:

СИЛА КООПЕРАЦIЇ В ОБ’ЄДНАННI СИЛА КООПЕРАЦIЇ В ОБ’ЄДНАННI 
У підприємстві «ТеКо-Трейд» 

переконані, що без маркетингу 
на сучасному ринку ритейлу 
коо перативній торгівлі робити 
нічого. Тож регулярно прово-
дяться цінові акції на щотижне-
вій основі зі знижками по 8 то-
варних позиціях, які продають-
ся в середньому на 20% дешевше 
регулярної ціни. У магазинах 
формату супермаркет також 
проводяться призові акції, коли 
за виконання певних умов по-
купці виграють призи. Окрім 
цього, в закладах підприємства 
діє програма надання знижок на 
персональну бонусну картку.

Пильну увагу у мережі «ТеКо-
Трейд» приділяють корпоратив-
ному стилю. Тут усі магазини 
оформлені у єдиному форматі, 
від екстер'єру, інтер'єру до роз-
міщення торговельного облад-
нання, товару, форми одягу про-
давців. Це дуже важливо, позаяк 
таким чином кооперативні за-
клади позиціонуються як одна 
мережа. Незалежно від того, в 
якому населеному пункті пере-
буватиме покупець, він бачити-
ме, що ці заклади є складовою 
кооперативної мережі.

Виходячи з досвіду роботи 
торговельних закладів «ТеКо-
Трейд» пан Богданець перекона-
ний: аби стати конкурентними 
на ринку, отримувати товар за 
вигідними цінами та цілу низку 
інших позитивних чинників, які 
впливають на ефективність тор-
гівлі, потрібне об’єднання в тор-
говельну мережу.  

ЧАС ЗМІН

Підводячи риску під обгово-
ренням, Ілля Леонідович наго-
лосив на тому, що не потрібно 
робити винними у проблемах 
конкурентів. Бо у розбалансу-
ванні діяльності системи винні 
самі кооператори. Успішне май-
бутнє кооперації залежить від 
кадрів, які здатні сьогодні ство-
рити новітні умови господарю-

вання, застосувати прогресивні 
технології, впевнено торувати 
шлях до споживачів. Також цін-
ними є такі фахівці, які здатні 
вчитися, постійно удосконалю-
вати свій професійний рівень 
для розуміння нової філософії 
сучасної торгівлі. Для цього іс-
нує багато спеціалізованої літе-
ратури. Як приклад, Ілля Леоні-
дович рекомендував колегам 
прочитати книгу відомого авто-
ра Пако Андерхілла «Чому ми 
купуємо або Як змусити купу-
вати».

За словами Голови Правління 
Укркоопспілки, Міжнародний 
кооперативний альянс демон-
струє, що кооперація сьогодні – 
окремий вид бізнесу. Тому коо-
ператорам України, а ми є чле-
ном міжнародних кооператив-
них структур, потрібно вибудо-
вувати нову споживчу коопера-
цію, виховувати нового спожи-
вача і нового пайовика, форму-
вати нову кооперативну ідею. 

Адже споживчої кооперації ра-
дянського періоду в Україні вже 
немає, а споживчої кооперації 
світового зразка – ще немає.

Перший заступник Голови 
Правління Укркоопспілки Ми-
кола Людвічук висвітлив ряд 
важливих для кооперації про-
блем: про закриті торговельні 
мережі, низьку ефективність ви-
користання основних засобів, 
продовження хибної політики 
продажів ліквідної мережі, коли 
продаються не ті магазини, що 
закриті і які потрібно продати, а 
ті, які хочуть купити.

Болючою є тема конкуренто-
спроможного стану об'єктів, осо-
бливо тих, що перебувають в 
оренді. Якщо по системі понад 
70% діючої мережі приведено до 
конкурентоспроможного стану, 
то лише 36% орендованих мага-
зинів можуть цим похвалитися. 
Значна частина таких об'єктів 
нині перебуває у жалюгідному 
стані.

Загалом політика орендних 
відносин потребує переосмис-
лення. Здавалося б – епоха орен-
ди минула. Однак доля магази-
нів, переданих в оренду, з кож-
ним роком зростає. Півсотні ра-
йонних спілок самостійно не 
торгують взагалі, перетворили-
ся на рентьє, поступово профе-
сійно деградуючи.

Обтяжливою є ситуація з коо-
перативними маркетами, близь-
ко сотні яких також передані в 
оренду. Це вимушене рішення. 
Його причина – у відсутності цен-
тру управління, команди профе-
сіоналів, здатної управляти ме-
режею із 5, 10 чи 15 маркетів. 
Тому господарі маркетів потра-
пили у пастку: маркети, навіть 
комп'ютеризовані, є, а управля-
ти нікому. Найняти для кожного 
окремого маркету дорогого ме-
неджера – надто неекономно. 
Ось така безгосподарність: спо-
чатку витратили великі гроші 
на відкриття маркету, а тепер – 
на покриття його збитків. Хоча, 
за попередніми розрахунками, 
третина, переданих в оренду ма-
газинів, за умови власної торгів-
лі, може приносити в 1,5–2 рази 
більше прибутку, ніж дає орен-
да. У таких магазинах потрібно 
самим торгувати, давати роботу 
і заробіток своїм людям.

КОМУ ПОТРІБЕН 

МАГАЗИН.  І ЯКИЙ

Невідкладного вирішення по-
требує проблема зачинених ма-
газинів. Адже після запрова-
дження податку з нерухомості та 
змін в адмініструванні земель-
ного податку – ці магазини при-
носять серйозні непродуктивні 
витрати, не менше 5 млн. грн. за 
рік. Час переходити від перепи-
сування щорічних заходів до 
конкретних, системних дій для 
вирішення цієї проблеми.

Також потрібно визначитися 
з магазинами в селах із населен-
ням до 400 жителів. Після під-

няття мінімальної заробітної 
плати більшість цих закладів 
працює у збиток. Саме їх потріб-
но активно, але виважено пере-
давати в оренду.

Що стосується магазинів у се-
лах із населенням від 400 до 700 
жителів, то там вони можуть і 
повинні бути рентабельними. За 
умови дотримання правила 6-ти 
обов'язкових чинників, про які 
ми уже говорили.

На переконання Миколи 
Людвічука потрібно серйозно 
переглядати філософію існу-
вання магазинів у селах, де про-
живає менше 200 жителів. За-
безпечення цих людей торго-
вельним обслуговуванням – у 
першу чергу функція органів 
місцевого самоврядування, 
сільського голови. Кооператори 
готові передати такі магазини 
в оренду за символічну вар-
тість, але достатню для сплати 
визначених податків.

Майбутнє ресторанного гос-
подарства – також була однією 
із тем семінару. На думку Прав-
ління Укркоопспілки, переваж-
на більшість закладів ресторан-
ного господарства має стати 
предметом сімейного бізнесу. 
Ресторани, особливо в комплек-
сі з кондитерськими та кулінар-
ними цехами, можуть бути візи-
тівкою кооперативної організа-
ції. Інші заклади доцільно пере-
дати в довгострокову, не менше 
10-ти років, оренду своїм же пра-
цівникам,  їх  сім 'ям,  які 
об'єднаються у споживчі товари-
ства з відповідним членством у 
складі споживчого товариства 
чи спілки.

Також втратила свою гостро-
ту тема кооперативної власнос-
ті: на неї сьогодні ніхто не пре-
тендує.

ВИБІР Є ЗАВЖДИ

Метою семінару в Тернополі 
було спонукати вищий менедж-
мент кооперативної торгівлі до 
роздумів про перспективи коопе-
ративного роздробу, який є осно-
вою діяльності системи спожив-
чої кооперації. На сьогодні є два 
шляхи розвитку: або усім разом 
виявити бажання і розуміння до 
конкретних активних дій зміни 
філософії, формату організації 
торгівлі, в основі яких має бути 
принцип об’єднання в торговель-
ні мережі. Показовий приклад – 
принципи роботи і досягнення 
мережі «ТеКо-Трейд» тернопіль-
чан, які побачили учасники семі-
нару. Або ж… пливти за течією, 
яка так чи інакше затягне у ви-
рву. Власне, це навіть не можна 
назвати вибором. Адже шлях у 
нікуди обирають або байдужі, лі-
ниві, або нерозумні. Втім, це точ-
но не про кооператорів.

Михайло МАЗУР

Тарас Богданець                                                         Михайло Лазар   

Ілля Гороховський                                 Микола Людвічук

 Під час семінару-наради у Тернополі Під час семінару-наради у Тернополі
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КАДРИ

АДРЕСА  ДОСВІДУ

«СМАЧНЕ» ГОСПОДАРСТВО 

МАЛИНСЬКИХ КООПЕРАТОРIВ

  ЖИТОМИРЩИНА   Лариса Мацапура, 
директор підприємства Малинської рай-
споживспілки «Комбінат громадського 
харчування», про своє «смачне господар-
ство» розповідає із задоволенням.

– Хоч межуємо ми з Києвом, та й у нашо-
му місті приватних закладів ресторанного 
господарства не злічити, однак наші, коо-
перативні, як кажуть, з моди не виходять і 
свого клієнта, замовника та вибагливого 
гурмана не втрачають, – говорить пані Ла-
риса. – У структурі комбінату ресторан 
«Ірша» і три кафе – «Ласунка», «Шанс» та 
«Троянда». Усі приведені до конкуренто-
спроможного стану. «Ласунка», окрім зали 
на 80 посадкових місць, має ще дві банкет-
ні зали та свою кухню. Тут відзначають і 
весілля, і ювілейні дати, і випускні вечори, 
і зустрічі однокласників тощо. Щодо меню 
– то у ньому весь збірник рецептур, від тра-
диційних національних страв наших по-
ліщуків до вишуканих сучасних. Сьогодні 
винайти щось нове, екстравагантне не про-
блема. Є Інтернет, є різні кулінарні видан-
ня, а іноді й самі замовники доповнюють 
наше меню. Бо ж кожен десь подорожував 
і щось смачненьке «чужоземне» смакував. 
Аналогічний рівень і у кафе «Шанс». У ньо-
го також своя кухня, дві зали, які водночас 
можуть обслужити близько 120 людей, та 
літня площадка, де готують барбекю, шаш-
лики, гриль. В обох кафе у вихідні та в буд-
ні на замовлення грає жива музика. Розпо-
рядок роботи у них – з 9-ої години і, як мо-
виться, до останнього клієнта.

«Троянда» – кафе більш молодіжне, 
розраховане на 50 відвідувачів. Своєї кух-
ні у ньому немає, але при потребі, при ба-
жанні замовника, гарячі страви готують-
ся у ресторані, при якому воно знаходить-
ся. А різні закусочні страви, салати, наріз-
ки, те, що можна розігріти у мікрохвильо-
вій печі, дівчата готують на місці. Варто 
додати, що ми маємо власний кондитер-
ський цех, який окрім усіляких ласощів 
випікає ще й свій надзвичайно смачний, 
духмяний хліб. І це не лише моя думка. 
Його залюбки розкуповують малинчани.

«ТРОЯНДА» – КАФЕ БІЛЬШ 
МОЛОДІЖНЕ, РОЗРАХОВАНЕ 

НА 50 ВІДВІДУВАЧІВ

Після цих слів керівник пропонує усе 
подивитися і естафету передає своїм пра-
цівникам.

У «ЛАСУНЦІ» ПРИЄМНО 
ВРАЗИЛА АТМОСФЕРА

 ДОМАШНЬОГО ЗАТИШКУ, 
ГОСТИННОСТІ І ПРИВІТНОСТІ

У «Ласунці» приємно вразила атмосфе-
ра домашнього затишку, гостинності і 
привітності, з якими зустріла нас бармен 
Алла Нічко.

– Наше кафе цілком і повністю відповідає 
своїй назві, – говорить працівниця, – поласу-
вати у нас можна багато чим, але найперше 
– це нашою фірмовою стравою – дерунами з 
різними начинками. Гості зі столиці ствер-
джують, що у нас навіть смачніше, ніж у Ки-

єві. І хоч розумію, що це лише сло-
ва вдячності, однак приємно усві-
домлювати, що праця твоя прино-
сить людям насолоду.

У кафе «Шанс» своя фірмо-
ва страва. І про неї із задово-
ленням повідала бармен Люд-
мила Марчук:

– Майже на кожному за-
ході список страв у меню 
відкриває «Короп запечений 
по-ма лин ськи», а закриває – 
широкий асортимент влас-
них кондитерських виробів 
до різних видів кави. І хоч 
смакові уподобання з часом 
змінюються, однак на ці 
страви час не впливає.

У КАФЕ «ШАНС» СВОЯ 
ФІРМОВА СТРАВА – 
«КОРОП ЗАПЕЧЕНИЙ 

ПО-МА ЛИН СЬКИ»

Естафету від своїх подруг по роботі у 
кафе «Троянда» прийняла бармен Юлія 
Осаволюк.

– Оскільки нашими відвідувачами в 
основному є молоді люди – це і студенти, і 
старшокласники, які приходять у вільний 
від занять час, то тут роботи більше дода-
ється кондитерському цеху, його різним 
смаколикам – тістечкам, пиріжечкам, 
кренделикам, тортикам – усьому тому, що 
гарно смакує до чаю, кави, компоту.

На завершення знайомства із заклада-
ми ресторанного господарства не змогла 
не поцікавитися, хто ж харчує школярів 
міста після баталій за цю місію. На що Ла-
риса Мацапура відповіла:

– Як відомо, це завжди було і почесною 
місією, і святим обов’язком кооператорів. 
Коли ж були введені тендери, дивним чи-
ном вигравати їх почали зовсім не ті, хто 
вміє гарно готувати. А коли Малин втра-
тив так звану четверту зону радіоактивно-
го забруднення, а з нею і право школярів 
на безоплатне харчування, міська рада, 
міський відділ освіти та батьківські комі-

тети шкіл провели конкурс на право хар-
чування дітей у школах за гроші батьків. 
Конкурс проходив за всіма правилами і ви-
могами. У газетах були вміщені оголошен-
ня про час і місце. Окрім нас у конкурсі 
взяли участь ще три приватні структури. 
За його результатами батьки чотирьох 
шкіл відразу віддали свої голоси нам, а 
харчування учнів ще двох шкіл дісталось 
одному із наших опонентів. Та трохи біль-
ше як за місяць батьки і тих двох шкіл 
звернулися з проханням, аби і їхніх дітей 
ми взяли під своє крило. Ось так ми і хар-
чуємо сьогодні учнів шести шкіл, а це 
близько тисячі дітей. Знаючи, що нормаль-
не харчування дитини – це і міцне здоров'я, 
і хороша успішність, і гарний настрій, ми 
докладаємо зусилля, досвід, знання аби 
меню було різноманітним, щоб у ньому пе-
реважали страви, які до вподоби самим ді-
тям і щоб були вони висококалорійними і 
смачними.

Зоя ЦВЄТАЄВА  

РЕЦЕПТ          РЕЦЕПТ          

«КОРОПА  ЗАПЕЧЕНОГО «КОРОПА  ЗАПЕЧЕНОГО 

ПО-МАЛИНСЬКИ»ПО-МАЛИНСЬКИ»

Аби читач переконався у 

достовiрностi сказаного i надру-

кованого, пропоную за рецептом 

моїх спiврозмовникiв приготува-

ти i у дружньому родинному колi 

скуштувати фiрмову страву 

кафе «Шанс» – «Короп запече-

ний по-малинськи».

Обов'язковою умовою «смачно-

го коропа» – щоб риба була 

живою.

Технологiя приготування: зчища-

ємо з риби луску, видаляємо 

нутрощi, зябра, добре промиває-

мо i висушуємо паперовим руш-

ничком. По всiй поверхнi коропа 

гострим ножем робимо глибокi 

надрiзи. Затим половиною лимо-

на натираємо рибу зверху i 

всерединi пiсля чого залишаємо 

її на пiвгодини. 

У цей час готуємо легкий мари-

над: у рiвних частинах 

змiшуємо соєвий соус i оливко-

ву олiю, додаючи попередньо 

видавлений часник. Цим нати-

раємо короп i залишаємо його 

ще на одну годину.

Перед запiканням посипаємо 

рибу свiжо змеленим чорним 

перцем i сiллю. Запiкаємо у 

духовцi 40-50 хвилин при 

температурi 180-200 градусiв.

Лариса Мацапура

Бармен кафе «Троянда» Юлія Осаволюк

Кафе «Шанс» 

Бармен кафе «Ласунка» Людмила Марчук

«Чекай від гостя не грошей, а «Дякую!»

Українська народна мудрiсть
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ

ПОНЕДІЛОК, 19

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Х/ф «Ціна солі»

10.30 Т/с «На межі. Група «Анти-

терор» 

11.20 Д/с «Національні парки» 

12.15 Баклани на Балкани 

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.25 Борхес 

13.50 Т/с «Анна Піль» 

15.00 Новини

15.20 Х/ф «Вічні таки» 

16.50 Говоріть один з одним. Ада 

Роговцева

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 Д/с «Порятунок ферми» 

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 Борхес

02.40 Д/ф «Секрети Вільнюса» 

03.35 Д/ф «Володимир Івасюк. 

Щоб народитися знову»

04.30 Т/с «Травма» 

05.50 Вічне

1+1 

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

данок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00 ТСН

09.30 «Чотири весілля»

10.55 «Міняю жінку-5»

12.20 Х/ф «Матусі» 12+

14.30, 17.10 Х/ф «Величне сто-

ліття. Роксолана»

16.45, 19.30 ТСН

20.15, 21.15 Х/ф «Свати-5»

22.20 Х/ф «Пізнє каяття» 16+

23.20 Х/ф «Кримінальне чти-

во» 18+

02.20 Х/ф «Утікач» 18+

ІНТЕР

05.30 «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 «Інте-ром»

09.20 Х/ф «Покровські ворота» 

12.45 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

15.15 «Чекай мене» 

18.00  «Стосується кожного» 

20.00 «Подробиці»

20.40 Т/с «1942» (16+) 

22.30 Т/с «Розвідники» (16+) 

01.20 «Подробиці»

02.00 Х/ф «Сім няньок»

03.10 «уДачний проект» 

03.45 «Готуємо разом» 

04.25  «Стосується кожного» 

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

11.55, 13.20 Х/ф «Дім великої 

матусі» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

14.10, 16.10 Х/ф «Дім великої 

матусі-2» 16+

16.25 Х/ф «Упіймай шахрайку, 

якщо зможеш» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини 

20.20 Більше ніж правда

21.25 Т/с «Пес» 16+

22.35 Свобода слова

00.30 Х/ф «Під прицілом» 16+

02.25 Провокатор

СТБ

05.45 «Все буде добре!» 

07.40 «Планета земля 2» 

08.40 Х/ф «Неідеальна жінка» 

10.35 «Україна має талант!-5» 

13.45 «Битва екстрасенсів 14» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

18.30, 22.45 «Кохана, ми вбиває-

мо дітей» 

00.40 «Слідство ведуть екстра-

сенси»  

 УКРАЇНА

06.50, 07.15, 08.15 Ранок з Укра-

їною

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

09.15 Зоряний шлях

11.10 Т/с «Жіноче літо» 

14.45, 15.30 Т/с «Багаття на сні-

гу» 16+ 

15.00, 19.00, 23.00, 01.50 Сьо-

годні

19.45, 02.40 Ток-шоу «Говорить 

Україна» 

21.00 Т/с «Ключі від щастя. Про-

довження» 16+ 

23.30 Х/ф «Хеллбой II. Золота 

армія» 16+

03.40 Зоряний шлях

04.30 Реальна містика

05.20 Агенти справедливості 16+

ВІВТОРОК, 20

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Х/ф «Ціна солі»

10.30 Т/с «На межі. Група «Анти-

терор» 

11.20 Д/с «Національні парки» 

12.15 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 

16.35 Мистецькі історії 

16.50 Т/с «Площа Берклі» 

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 «Садові скарби» 

19.55 Наші гроші

20.20 Д/с «Порятунок ферми» 

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Оповідання ХІХ сто-

ліття» 

22.55 Вічне

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.55 Новини. Культура 

02.10 Т/с «Таксі» 

02.50 Уряд на зв’язку з грома-

дянами 

03.15 Вікно в Америку 

03.35 Віра. Надія. Любов 

04.30 Т/с «Травма» 

05.50 Вічне

1+1 

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-

данок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00 ТСН

09.30 «Чотири весілля»

10.55, 12.20 «Міняю жінку-5»

12.35 Х/ф «Матусі» 12+

13.50, 14.55, 20.15, 21.15 Х/ф 

«Свати-5»

16.00, 17.10 Х/ф «Величне сто-

ліття. Роксолана»

16.45, 19.30 ТСН

22.20 Х/ф «Пізнє каяття» 16+

23.20 Х/ф «Джекі Браун» 16+

02.20 Х/ф «Утікач» 18+

ІНТЕР 

05.10 «Подробиці»

05.50 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 «Інте-ром»

09.20 «Давай одружимося» 

11.05 Т/с «1942» (16+) 

13.20 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

15.50 «Речдок» 

18.00  «Стосується кожного» 

20.00 «Подробиці»

20.40 Т/с «1942» (16+) 

22.30 Т/с «Розвідники» (16+) 

01.20 «Подробиці»

02.00 Х/ф «На війні як на війні»

03.20 «уДачний проект» 

04.00 «Готуємо разом» 

04.35  «Стосується кожного» 

ICTV

04.30 Факти

04.50 Дивитись усім!

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

10.00 Більше ніж правда

11.00, 13.20 Х/ф «Під приці-

лом» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.35, 16.10 Т/с «Володимир-

ська, 15» 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 «Дочка генерала» 16+

00.45 Т/с «Лас-Вегас» 16+

02.10 Провокатор

СТБ

07.05 «Все буде добре!» 

09.00 Х/ф «Операція «И» та інші 

пригоди Шурика» 

10.55 «Україна має талант!-5» 

13.50 «Битва екстрасенсів 14» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

18.30, 22.45 «Кохана, ми вбиває-

мо дітей» 

23.10 «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

10.50 Реальна містика

12.50 Агенти справедливості 16+

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий док-

тор» 16+

15.00, 19.00, 23.00, 03.50 Сьо-

годні

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна» 

21.00 Т/с «Ключі від щастя. Про-

довження» 16+ 

23.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+ 

02.00 Х/ф «Хеллбой II. Золота 

армія» 16+

04.40 Зоряний шлях

СЕРЕДА, 21

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Т/с «Площа Берклі» 

10.05 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 «Площа Берклі» 

17.25 Хочу бути

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 Д/с «Порятунок ферми» 

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Оповідання ХІХ сто-

ліття» 

22.40 Мегалот 

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новинний блок

01.55 Новини. Культура 

02.10 Т/с «Таксі» 

03.35 Світло 

04.30 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, 12.20 «Міняю жінку-5»

12.35 Х/ф «Матусі» 12+

13.50, 14.55 Х/ф «Свати-5»

16.00, 17.10, 20.15, 21.15 Х/ф 

«Величне століття. Роксо-

лана»

16.45, 19.30 ТСН

22.20 Х/ф «Пізнє каяття» 16+

23.20, 01.45 Х/ф «Мовчання яг-

нят» 18+

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 «Інте-ром»

09.20 «Давай одружимося» 

11.05 Т/с «1942» (16+) 

13.20 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

15.50 «Речдок» 

18.00  «Стосується кожного» 

20.00 «Подробиці»

20.40 Т/с «1942» (16+) 

22.30 Т/с «Розвідники» (16+) 

01.20 «Подробиці»

02.00 Х/ф «Крізь вогонь»

03.15 «уДачний проект» 

03.50 «Готуємо разом» 

04.30  «Стосується кожного» 

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, 13.15 Х/ф «Дочка генера-

ла» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.25, 16.10 Т/с «Володимир-

ська, 15» 16+

17.45, 21.25 Т/с «Пес» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Секретний фронт

22.20 Х/ф «Епоха героїв» 16+

00.20 Х/ф «Папуга, що говорить 

на ідиш»

01.55 Провокатор

СТБ

06.45 «Все буде добре!» 

08.40 «Все буде смачно!» 

10.45 «Україна має талант!-5» 

13.50 «Битва екстрасенсів 14» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

18.30, 22.45 «Кохана, ми вбиває-

мо дітей» 

23.10 «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 

10.50 Реальна містика 

12.50, 05.20 Агенти справедли-

вості 16+

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий док-

тор» 16+

15.00, 19.00, 23.00, 02.40 Сьо-

годні

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Ключі від щастя. Про-

довження» 16+ 

23.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+ 

03.30 Зоряний шлях 

04.30 Реальна містика 

ЧЕТВЕР, 22

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/ф «Київ. Початок війни»

09.45 Д/ф «Ангел помсти» 

10.20 Т/с «На межі. Група «Анти-

терор» 

11.15 Д/с «Національні парки» 

12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ. 

Вшанування пам’яті жертв 

війни в Україні

12.10, 17.45 Обличчя війни

12.25 Д/с «Порятунок ферми» 

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 Д/ф «Дніпровська балада

17.25 Спецрепортаж. Як живуть 

діти-сироти на окупованій 

території

17.35 Спецрепортаж. Як живуть 

люди з ВІЛ на окупованій 

території

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 Д/с «Порятунок ферми» 

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Оповідання ХІХ сто-

ліття» 

22.55 Вічне

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.55 Новини. Культура 

02.10 Т/с «Таксі» 

03.35 Д/ф «Київ. Початок війни»

04.30 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, 10.55, 12.20, 14.00 «Мі-

няю жінку-5»

15.15, 17.10 Х/ф «Величне сто-

ліття. Роксолана»

16.45, 19.30, 01.40 ТСН

20.10, 21.10 Х/ф «Пізнє каят-

тя» 16+

22.10 «Право на владу 2017»

23.40, 02.05 Х/ф «Холодне літо 

53-го»

ІНТЕР 

05.15 «Подробиці»

05.55 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 «Інте-ром»

09.20 «Давай одружимося» 

11.05 Т/с «1942» (16+) 

13.20 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

15.50 «Речдок» 

18.00  «Стосується кожного» 

20.00 «Подробиці»

20.40 Т/с «1942» Заключна (16+) 

22.30 Т/с «Розвідники» (16+) 

01.20 «Подробиці»

02.00 Х/ф «У небі «Нічні відь ми»»

03.20 «уДачний проект» 

03.55 «Готуємо разом» 

04.30  «Стосується кожного» 

ICTV

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.45 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

10.10 Секретний фронт

11.05, 13.20 Х/ф «Епоха геро-

їв» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.30, 16.10 Т/с «Володимир-

ська, 15» 16+

17.45, 21.25 Т/с «Пес» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Інсайдер

22.25 Х/ф «Чорна книга» 16+

01.05 Т/с «Лас-Вегас» 16+

01.50 Провокатор
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СТБ

07.00 «Все буде добре!» 

08.55 «Все буде смачно!» 

10.45 «Україна має талант!-5» 

13.50 «Битва екстрасенсів 14» 

16.00 «Все буде добре!» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

18.30, 22.45 «Кохана, ми вбиває-

мо дітей» 

23.35 «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 

10.50 Реальна містика 

12.50, 05.20 Агенти справедли-

вості 16+

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий док-

тор» 16+

15.00, 19.00, 23.00, 02.40 Сьо-

годні

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Ключі від щастя. Про-

довження» 16+ 

23.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+ 

03.30 Зоряний шлях 

04.30 Реальна містика 

П’ЯТНИЦЯ, 23

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Т/с «Площа Берклі» 

10.00 Обличчя війни 

10.20 Т/с «На межі. Група «Анти-

терор» 

11.15 Д/с «Національні парки» 

12.10 Д/с «Порятунок ферми» 

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 «Площа Берклі»

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

19.25 Чемпіонат України з перет-

ягування канату 

20.20 Д/с «Порятунок ферми» 

21.00 Новини 

21.30 Новини. Спорт

21.50 Т/с «Оповідання   

ХІХ століття» 

22.55 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.55 Новини. Культура 

02.10 Т/с «Таксі»

03.30 Фольк-music 

04.30 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-2»

10.55, 12.20 «Міняю жінку-5»

12.40 Х/ф «Матусі» 12+

13.55, 14.55 Х/ф «Свати-5»

16.00, 17.10 Х/ф «Величне сто-

ліття. Роксолана»

16.45, 19.30 ТСН

20.15, 22.25 «Ліга сміху 2»

00.20 «Вечірній Київ»

04.15 «Маленькі гіганти»

ІНТЕР 

05.15 «Подробиці»

05.55 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 «Інте-ром»

09.20 «Давай одружимося» 

11.05 Т/с «1942» (16+) 

13.20 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 

15.50 «Речдок» 

18.00  «Стосується кожного» 

20.00 «Подробиці тижня»

22.00 Док. проект «Віктор Цой. 

Група крові»

23.00 Х/ф «Асса» 

02.00 «Подробиці тижня»

03.40 Док. проект «Україна. За-

бута історія» 

04.20 «Чекай мене» 

ICTV 

04.30 Служба розшуку дітей

04.35 Студія Вашингтон

04.40 Факти

05.00 Дивитись усім!

05.35 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

10.10 Інсайдер

11.05, 13.20 Х/ф «Чорна кни-

га» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

14.20, 16.10 Т/с «Володимир-

ська, 15» 16+

17.45 Т/с «Пес» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Антизомбі

21.25 Скетч-шоу «На трьох»

00.35 Х/ф «Сліпа лють» 16+

02.00 Т/с «Лас-Вегас» 16+

03.25 Провокатор

СТБ 

08.00 Х/ф «Наречена мого друга» 

10.05 Х/ф «Щоденник лікаря 

Зайцевої» 16+

18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 

18.30 Х/ф «Дружина за контр-

актом» 

20.25, 22.45Х/ф «Мама напро-

кат» 

23.30 «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 

10.50 Реальна містика 

12.50 Агенти справедливості 16+

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий док-

тор» 16+

15.00, 19.00, 23.00, 04.00 Сьо-

годні

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»

21.45, 00.00 Т/с «Мамо моя» 16+

23.20 «По слідах популістів. Час-

тина 4». Спеціальний ре-

портаж

02.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+ 

04.40 Реальна містика 

05.30 Зоряний шлях 

СУБОТА, 24

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 М/с «Книга джунглів» 

09.30 М/ф «Христофор Колумб. 

Остання мандрівка» 

10.45 Хто в домі хазяїн?

11.10 Хочу бути 

11.50 Фольк-music 

13.00 Т/с «Оповідання ХІХ сто-

ліття» 

17.35 Книга.ua 

18.10 Чоловічий клуб. Спорт

19.25 Чоловічий клуб

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 Д/с «Блюз. Мартін Скорсе-

зе представляє» 

02.50 Д/с «Національні парки» 

04.45 Д/ф «Рейх: крах чорних се-

лекціонерів»

1+1 

06.00 ТСН

06.50 «Гроші»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

10.00 «Таємний код Віри»

11.00 «Сказочная Русь»

11.45 «Світське життя»

12.45 Х/ф «Танець метелика» 12+

16.35, 21.15 «Вечірній квартал»

18.30 «Розсміши коміка 2017»

19.30 ТСН

20.15 Х/ф «Знай наших»

23.10 «Світське життя»

00.10, 02.20 «Ліга сміху 2»

ІНТЕР 

06.10 Мультфільм

06.30 Х/ф «Трень-брень»

08.25 Х/ф «Дайте книгу скарг»

10.15 Х/ф «Найчарівніша та най-

привабливіша»

12.00 Х/ф «Діамантова рука»

14.00 Т/с «Шлюб за заповітом. 

Повернення Сандри» 16+) 

20.00 «Подробиці»

20.30 Т/с «Шлюб за заповітом. 

Повернення Сандри» (16+) 

22.10 Х/ф «Бідна Liz» (16+) 

00.00 Х/ф «Дорога на Арлінгтон» 

(16+) 

02.10 Док. проект «Віктор Цой. 

Група крові»

03.00 Х/ф «Асса» 

05.20 «Подробиці»

ICTV 

04.45 Факти

05.05 Т/с «Відділ 44» 16+

06.35 Дивитись усім!

07.25 Без гальм

08.25 Я зняв!

09.20 Скетч-шоу «На трьох»

12.35, 13.00 Х/ф «Сліпа лють» 

16+

12.45 Факти. День

14.20 Х/ф «Прибульці» 16+

16.20 Х/ф «Прибульці-2. Коридо-

ри часу» 16+

18.45 Факти. Вечір

19.15 Надзвичайні новини. Під-

сумки

20.05 Х/ф «Прибульці в Амери-

ці» 16+

21.45 Х/ф «Початковий код» 16+

23.30 Х/ф «Вовки» 16+

01.15 Т/с «Лас-Вегас» 16+

02.40 Стоп-10

СТБ 

06.05 «Все буде добре!» 

08.05 «Караоке на Майдані» 

09.00 «Все буде смачно!» 

11.20 «Кохана, ми вбиваємо ді-

тей» 

15.15 Х/ф «Дружина за контр-

актом» 

17.10 Х/ф «Мама напрокат» 

19.00 Х/ф «Поділись щастям 

своїм» 

23.25 Х/ф «Джентльмени удачі» 

01.10 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

УКРАЇНА

07.00 Сьогодні

07.15 Зоряний шлях

09.00, 15.20 Т/с «Ключі від щас-

тя. Продовження» 16+ 

15.00, 19.00, 02.00 Сьогодні

18.10, 19.40 Т/с «Салямі» 

22.20 Х/ф «Справи сімейні» 

00.10 Реальна містика 

02.40 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+ 

05.20 Зоряний шлях 

НЕДІЛЯ, 25

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/с «Скарби та смертельні 

таємниці морів» 

10.00 Х/ф «Потаємні місця»

12.00 Театральні сезони 

12.30 Д/с «Блюз. Мартін Скорсе-

зе представляє» 

14.00 Мистецькі історії

14.15 Фольк-music

15.40 Перший на селі

16.10 Д/с «Орегонський путів-

ник»

16.45 Д/ф «Генна інженерія. Лю-

ди Х» 

17.15 Х/ф «Ціна солі» 

20.30 Перша шпальта

21.00 Новини 

21.30 Д/с «Традиційні свята Ма-

цурі» 

22.20 Д/с «Дикі тварини» 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

(нічний канал)

01.20 Д/с «Блюз. Мартін Скорсе-

зе представляє»

02.50 Д/с «Національні парки» 

04.40 Д/ф «Кузьма Дерев’янко. 

Генерал Перемоги» 

05.25 Д/ф «Ангел помсти» 

1+1 

06.15 ТСН

07.15 «Українські сенсації»

08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.00 «Лото-Забава»

09.40 Маріччин кінозал. М/ф 

«Маша і ведмідь»

09.50 «Розсміши коміка 2017»

10.50, 12.00, 13.05, 14.10, 15.05, 

16.10, 17.05, 18.15 «Світ 

навиворіт-5. Індонезія»

19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»

21.00 Х/ф «Інша жінка» 16+

00.50 «Аргумент кiно»

01.45 «Світське життя»

04.20 «Таємний код Віри» 

ІНТЕР 

05.50 Мультфільм

06.25 Х/ф «Найчарівніша та най-

привабливіша»

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 «З речами на виліт!»

13.50 Т/с «Шлюб за заповітом. 

Танці на вугіллі» (16+) 

20.00 «Подробиці»

20.30 Т/с «Шлюб за заповітом. 

Танці на вугіллі» (16+) 

23.10 Х/ф «Інтердівчинка» (16+) 

02.05 «Подробиці» 

ICTV

04.20 Факти

04.45 Т/с «Слідчі» 16+

07.05 Т/с «Відділ 44» 16+

10.30 Х/ф «Початковий код» 16+

12.15, 13.00 Х/ф «Прибуль-

ці» 16+

12.45 Факти. День

14.50 Х/ф «Прибульці-2. Коридо-

ри часу» 16+

17.00 Х/ф «Прибульці в Амери-

ці» 16+

18.45 Факти тижня. 100 хвилин з 

Оксаною Соколовою

20.30 Х/ф «У пастці часу» 16+

22.50 Х/ф «13-й район. Цегляні 

маєтки» 16+

00.35 Х/ф «Вовки» 16+

02.05 Т/с «Лас-Вегас» 16+

03.35 Т/с «Слідчі» 16+

СТБ 

07.05 «Все буде добре!» 

09.00 «Все буде смачно!» 

09.55 «Караоке на Майдані» 

11.40 «Планета земля 2» 

12.40 Х/ф «Поділись щастям 

своїм» 

17.05 «Кохана, ми вбиваємо ді-

тей» 

19.00, 02.15 «Слідство ведуть 

екстрасенси» 

22.45 «Я соромлюсь свого тіла 3» 

УКРАЇНА

06.50 Сьогодні

07.40 Зоряний шлях

09.20 Т/с «Мамо моя» 16+

13.10 Т/с «Салямі» 

16.45, 20.00 Т/с «Долю не об-

дуриш» 

19.00, 05.50 Події тижня з Оле-

гом Панютою

21.20 Т/с «Я буду жити» 

01.10 Реальна містика 

02.50 Таємний код зламано. Код 

Джокера

03.35 Таємний код зламано. 

Думка

04.20 Агенти справедливості 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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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

МАНДРІВКА

  ДОБРОЧИННІСТЬ   ФЕСТИВАЛЬ

АХ, ОДЕСА – ЕМОЦІЙ ПОНАД КРАЙ!АХ, ОДЕСА – ЕМОЦІЙ ПОНАД КРАЙ!
Студентське життя – не лише щоденне навчання та праця, а це, передусім, позитивні та 

приємні спогади. А вони виникають лише у ті моменти, які чимось вирізняються з буден-
них справ. Саме таким моментом для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа 
та страхування» Харківського кооперативного торгово-економічного коледжу на чолі з 
керівником студентської групи Ольгою Володимирівною Неонетою стала екскурсійна по-
їздка до міста-легенди, міста-свята, міста-столиці гумору – Одеси. Одеса – це двори, у кож-
ному з яких століттями живе своя історія, це мости, яких, на перший погляд, навіть не ви-
дно, це арки та ворота, бруківка та обличчя людей.  Неповторний колорит Одеси, заплу-
тані вулички старого міста, вишуканість місцевої архітектури, велич Чорного моря, грізні 
споруди портових кранів, Приморський бульвар, Єкатерининська площа та цікава екскур-
сія містом – усе зачарувало та наповнило позитивом і хорошим настроєм мандрівників-
першокурсників. Отож літо вдалося зустріти яскраво та по-справжньому незабутньо!  

Ольга НЕОНЕТА, керівник студентської групи Ф-119

Луцький кооперативний 
коледж Львівського торго-
вельно-економічного універ-
ситету традиційно взяв участь 
у заході. Приємно, що наші 
випускники Сергій Вихова-
нець та Валерія Колбасіна 
входили до складу оргкоміте-
ту «Студентської республіки».

Мультифестиваль передба-
чав організацію студентського 
наметового містечка. Програ-
ма заходу була досить насиче-
на. Упродовж трьох днів ко-
манди брали участь у різнома-
нітних конкурсах, семінарах, 
інтелектуальних та спортив-
них турнірах, квестах тощо. Та-
кож у ході «Студреспубліки – 
2017» відбувся конкурс краси 
«Перша леді Волині», у якому 
брала участь красуня-сту-
дентка першого курсу спеці-
альності «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяль-
ність» Надія Шамбора. Протя-
гом двох днів дівчина відвіду-
вала різноманітні майстер-
класи, брала участь у фотосе-
сіях, вчилася дефілювати та 
продемонструвала присутнім 
свою красу та ерудицію. 

– Це перший мій досвід у 
подібних конкурсах, тому я 
трішки хвилювалася, – ділить-
ся враженнями від конкурсу 
краси Надія Шамбора. – Від 
самого початку участь у кон-

курсі для мене – цілковита не-
передбачувана авантюра! 
Підготовка до такого заходу 
пролетіла неймовірно швид-
ко та насичено. Упродовж 
двох днів я, разом з іншими 
учасницями, відвідувала 
майстер-класи з макіяжу, де-
філе, хореографії, брала 
участь у фотосесіях та навіть 
вчилася надавати першу ме-
дичну допомогу. Після закін-
чення конкурсу краси ми 
отримали від спонсорів захо-
ду подарункові сертифікати 
на придбання косметики, дис-
контні картки на одяг та або-
нементи в спортзал. 

Луцький кооперативний ко-
ледж достойно представила ко-
манда VIP, до складу якої уві-
йшли студенти різних курсів та 
спеціальностей: голова Сту-
дентської ради коледжу О. Фед-
чик, М. Панасевич, В. Сич, 
О. Каратник, М. Ліхтанський, 
Т. Ольшевський, І. Гаджало, 
І. Батула, П. Степанюк, Р. Голуб, 
І. Байсарович, Я. Байбула, С. Ко-
ляда, А. Єргеєва, С. Тиндюк. Се-
ред присутніх учасників пану-
вав здоровий дух азарту та 
конкуренції. За результатами 
змагань, команда коледжу на-
брала 206 балів, а це досить 
непогано.

– Я, як студентка-першо-
курс ниця, уперше відвідую 

подібний захід», – розповідає 
голова Студентської ради ко-
леджу Олеся Федчик. – У день 
поїздки я була впевнена, що 
наша команда VIP достойно 
представить Луцький коопе-
ративний коледж. Щодня ми 
брали участь у різноманітних 
тренінгах та мотиваційних зу-
стрічах, змагалися в спортив-
них та інтелектуальних кон-
курсах, демонстрували во-
кальні та хореографічні нави-
ки, а ввечері – розмови біля 
вогнища та запальна дискоте-
ка. Програма фестивалю була 
продумана до дрібниць, тому 
і команди, і гості поїхали з та-
бору задоволені активним 
відпочинком, знайшли нових 
друзів та отримали мотива-
цію для подальшої роботи у 
своїх навчальних закладах. 
Надовго запам’ятається учас-
никам смачний український 
борщ, зварений на вогнищі, 
який неодноразово готував 
студент спеціальності «Ви-
робництво харчової продук-
ції» Вадим Гергель. Ну і як за-
бути вечірні посиденьки біля 
вогнища, чарівну пісню та ду-
шевну розмову?! Що не ка-
жіть, студентські роки – це 
найкращі роки!

Прес-центр 

Студентської ради 

коледжу 

С ьогоднішні події в Україні не дають 
спокою кожному свідомому її гро-
мадянину. Народний волонтер-
ський рух, гуманітарна і матеріаль-

на допомога створили в Україні атмосферу 
неабиякої жертовності, стоїчного патріо-
тизму і безмежної любові до рідного краю. 

Не став осторонь цієї всенародної звитя-
ги і колектив Львівського кооперативного 
коледжу економіки та права. Так, студенти 
й викладачі навчального закладу організу-
вали благодійний концерт для пацієнтів та 
співробітників Львівського обласного гос-
піталю ветеранів війни та репресованих 
ім. Ю. Липи, який розміщений у мальовни-

чій лісопарковій зоні м. Винники, що зна-
ходиться в приміській зоні м. Львова. Захід 
відбувся з ініціативи директора коледжу 
Наталії Зубко, викладача циклової комісії 
мовних дисциплін Лідії Ільків та за під-
тримки студентського самоврядування, 
об’єднаного профкому (голова – Наталія 
Кутна) і правління Львівської облспожив-
спілки (голова – Михайло Ванівський). 

Силами невеличкого, проте старанного 

студентського колективу, свято організува-
ли заступник директора з виховної роботи 
Ігор Бішко та керівник художньої самодіяль-
ності та вокального гуртка коледжу Тарас 
Андруховець. В актовій залі лікувально-
реабілітаційної установи лунали чарівні ме-
лодії народних та сучасних естрадних пі-
сень, здіймалось у шанобливій тиші виразне 
поетичне читання, а неповторні звуки від 
майстерної гри на саксофоні надихали при-
сутніх на неймовірну естетичну насолоду. 

Зоряна Стецина (група (ПВ)н–13), Михай-
ло Юркевич (група (ПВ)н–16), сестри Дарина 
та Ірина Бобко (група (ФН)-14), Юлія Грен-
дус, Христина Костяк, Христина Назарке-
вич (група (ФН)–16), Дмитро Якимів (група 
(ПТБ)н–16) – ці юні виконавці були напро-
чуд зворушливими у своєму прагненні по-
дарувати присутнім дещицю святкового на-
строю та життєвої радості. Молоді артисти 
з повагою згадали про Героїв Небесної Со-
тні, День пам'ятi жертв політичних репре-
сій, День прикордонника, День пам’яті та 
примирення, з глибокою любов’ю – про День 
Матері та з гарними побажаннями людсько-
го щастя – про свято медичних сестер. 

– Ми, українці, нація миролюбива, – на-
голосила Лідія Ільків. – Милуючись пре-
красною молодістю, здоровою вродою, ми 
отримали вкотре переконання, що від кож-
ного з нас певною мірою залежить подаль-
ша доля нашої Батьківщини; що сьогодні 
ми всі повинні допомагати своїй державі 
відстояти незалежність та соборність. Ма-
ємо знати, що ми – єдині, що перемога 
обов’язково буде за нами, бо наша багато-
страждальна земля зростила новітніх геро-
їв. Саме в єдності нації – сила України! 

Колектив, студентство та адміністрація 
Львівського кооперативного коледжу еконо-
міки і права висловлюють вдячність захисни-
кам України за те, що бороните кордони, 

жертвуєте найдорожчим, 
робите все можливе, щоб 
нинішнє покоління жило в 
мирній, заможній, вільній 
і по-справжньому європей-
ській країні. Ми віримо в 
те, що війна на Сході скоро 
закінчиться. Завдяки Ва-
шій мужності та витрива-
лості, ворог обов’язково від-
ступить і настане мир та 
злагода на Україні. 

Михайло ГОЛУБКА,
прес-секретар 

коледжу

МИСТЕЦЬКИЙ  

ДЕСАНТ 

«СТУДЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА – 2017»: «СТУДЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА – 2017»: 

ДРАЙВ ДЛЯ ПЕРШОКУРСНИКIВДРАЙВ ДЛЯ ПЕРШОКУРСНИКIВ
26-28 травня 2017 року на базі дитячого  оздоровчого табору 
«Сонячний» (с. Гаразджа Луцького району) відбувся обласний 
фестиваль «Студентська республіка – 2017». На фест зареєстру-
валося 12 команд із різних навчальних закладів області.
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СТУДЕНТCЬКА ХВИЛЯ

МІЖНАРОДНА  СПІВПРАЦЯ

  ПАМ’ЯТЬ

  ДЕНЬ  ЄВРОПИ 

НА ШЛЯХУ НА ШЛЯХУ 

ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

ОСВIТИОСВIТИ
Одним із перспективних напрямів розвитку вітчизняної 
освітньої сфери є  інтеграція у світовий освітній простір.

Міжнародна співпраця – стратегічний напрям діяльності Терно-
пільського кооперативного торговельно-економічного коледжу, 
який постійно бере участь у сучасних освітніх програмах. Партнер-
ські відносини з українськими та іноземними вищими навчальними 
закладами побудовані в напрямах удосконалення навчальної діяль-
ності та підвищення конкурентоспроможності студентів і випускни-
ків, сприяння у проходженні практичного навчання та працевлашту-
вання молодих фахівців. 1 червня 2017 р. Тернопільський коопера-
тивний торговельно-економічний коледж з офіційним візитом відві-
дала делегація представників Університету Марії Кюрі-Склодовської 
в Любліні (Польща). Участь у її роботі взяли проректор зі студент-
ської роботи, професор, доктор наук Уршуля Бобрик, директор цен-
тру промоції, магістр Мартін Голембіовскі, працівник приймального 
бюро, координатор справ українських студентів Тарас Бондаренко. 

Дирекція коледжу та представники Університету Марії Кюрі-
Склодовської підписали договір про співпрацю з метою взаємного 
обміну студентами, вивчення польської мови, проведення стажу-
вання педагогів, обміну інформацією, матеріалами та науковими 
публікаціями в галузях, які цікаві для  університету і коледжу. Та-
кож було обговорено умови партнерства, зокрема, переваги, яки-
ми будуть користуватись випускники коледжу під час вступу до 
польського вишу для продовження навчання. Щорічно універси-
тет Марії Кюрі-Склодовської входить по рейтингу в десятку най-
більш престижних навчальних закладів Польщі, є активним учас-
ником міжнародних програм обміну студентами.  Студентам коле-
джу гості провели презентацію освітніх можливостей, науково-
дослідницького потенціалу та творчих перспектив для студент-
ської молоді Університету Марії Кюрі-Склодовської. 

Польські колеги, ознайомившись з матеріально-технічною ба-
зою коледжу та умовами навчання студентів, відзначили високий 
рівень надання освітніх послуг навчальним закладом.

За запрошенням польської сторони студенти коледжу найближ-
чим часом відвідають Університет Марії Кюрі-Склодовської в Лю-
бліні. У програмі співпраці передбачено проведення спільних 
освітніх проектів, наукових конференцій, пленерних зарисовок, 
культурних заходів тощо. 

  Марія ПРОЦИК, заступник директора з виховної роботи

Н а захід завітали рідні та 
близькі Героїв війни з 
російським агресором, 
представники органів 
місцевого самовряду-

вання, Збройних сил України, во-
лонтери та учасники АТО, 
професорсько-викладацький склад 
і студентство університету.

Пам’ятні таблиці встановлено 
на фасаді навчального корпусу 
університету за адресою: вулиця 
У. Самчука, 9.

Відкрив захід вступним сло-
вом проректор з навчально-
виховної роботи університету, 
професор С. Д. Гелей. У виступі 
Степан Дмитрович відзначив, що 
в такий знаменний день слід зга-
дати викладачів та студентів 
вишу, які виявили мужність і ге-
роїзм, захищаючи незалежність 
Вітчизни. Такими людьми є: Пе-
тро Франко – організатор летун-
ського відділу Української Га-
лицької Армії; Олена Степанів, 
яка за героїзм, виявлений у боях 
на горі Маківці, нагороджена 
Срібною медаллю хоробрості; 
члени організації українських на-
ціоналістів Осип Феник, Михай-
ло Яремко, Михайло Ільків, Іван 

Микита, Петро Бучинський; ке-
рівники підпільних студентських 
антибільшовицьких організацій 
у Львові Роман Панчак та Богдан 
Криса; тереновий провідник ОУН 
у Бельгії Ярослав Пришляк; со-
ратник Степана Бандери та Рома-
на Шухевича Петро Дужий; 
зв'язкова Олега Ольжича Євгенія 
Зелінська; засуджений на 25 років 
позбавлення волі Іван Губка.

Також у виступі проректор на-
голосив, що до пантеону героїв, 
якими гордиться університет, 
гордиться вся Україна, сьогодні 
долучаються герої війни з росій-
ським агресором Дмитро Кузьмін 
і Тарас Брус.

Після вступного слова відбуло-
ся урочисте відкриття пам'ятної та-
блиці Героям України за участі за-
ступника голови Львівської облас-
ної державної адміністрації Окса-
ни Стоколос, ректора університету, 
професора Петра Куцика, дружини 
Дмитра Кузьміна – Зоряни Кузьмі-
ної та учасника АТО, майора Зброй-
них сил України Василя Дзями.

Своєю чергою, Голова центру 
студентського капеланства Львів-
ської архієпархії отець Юрій освя-
тив святою водою пам’ятний ме-
моріал Героїв України та Героїв 
університету. 

Роман МАРЦЕНЮК

ГЕРОЯМ – СЛАВА!
У День Героїв у Львівському торговельно-еконо міч ному університеті 
відбулося урочисте відкриття пам’ятної таблиці випускникам навчаль-
ного закладу, Героям України Дмитру Кузьміну і Тарасу Брусу. 

і і і

Ц ього року Новомосковський коопера-
тивний коледж економіки та права ім. 
С.В. Литвиненка долучився до святку-
вання Дня Європи. Нині, як ніколи, свято вання Дня Європи. Нині, як ніколи, свято 

набуло актуальності, адже 11 травня 2017 року набуло актуальності, адже 11 травня 2017 року 
Рада міністрів Євросоюзу схвалила остаточне Рада міністрів Євросоюзу схвалила остаточне 
рішення про брішення про безвізовий режим для України.

Фестиваль до Дня Європи – незмінна тради-
ція коледжу. У ньому беруть участь і студенти, 
і викладачі. Цього дня ми всі разом змогли за-
нуритися в атмосферу європейської культури 
та традицій. Цьогорічною особливістю фести-
валю було розкриття професійної спрямова-
ності спеціальностей , а саме особливості кух-
ні та готельного бізнесу у рестораторів, торго-
вельних мереж та торгових брендів у товаро-
знавців, системи оподаткування в бухгалтерів, 
особливості законодавства у правознавців.  На 
фестивалі були представлені такі країни : Нор-
вегія (група Ю-11, керівник Н. Л. Знахур), Італія 
(група Б-21, керівник С. В. Верблюд), Молдова 
(група РО-21, керівник В. О. Сліпко), Франція 
(група ТКМ-21, керівник Т. В. Доценко), Іспанія 

(група БТКМ-11, керівник Т. В. Бабенко), Нідер-
ланди (група Ю-21, керівник О. В. Коваленко), 
Німеччина (група Ю-23, керівник О. В. Свіжен-
ко), Греція (група Ю-22, керівник О. В. Ковален-
ко), Ірландія (групи Ю-12 та РО-11, керівники 
В. О. Сербіненко, Л. І. Дубина).

Студенти, викладачі та гості подорожували 
країнами Європи разом з ведучими Павлом 
Гайворонським та Валерією Андрєєвою. Сцена-
рій свята написала студентка гр. РО-21 Любов 
Чала. Захід був динамічним та веселим, ніхто 
не залишився з поганим настроєм.  Студенти 
коледжу вважають, що сучасна молодь має ці-
кавитись життям різних народів, вивчати тра-
диції та культуру.

Директор коледжу Людмила Миколаївна Пі-
хотіна та адміністрація навчального закладу 
підтримали ініціативу учасників та допомогли  
в підготовці свята. Безперечно, студенти 
НККЕП ім. С.В. Литвиненка впевнені: Україна – 
це Європа!

Ольга БУТ, 

заступник директора з виховної роботи 

НЕЗМIННА ТРАДИЦIЯ  

КОЛЕДЖУ

«Працюємо, щоб мати вільний час, і воюємо, щоб жити мирно». 

АРIСТОТЕЛЬ, давньогрецький вчений, фiлософ
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У ЦЕНТРІ УВАГИ

НОВИНИНОВИНИ

ЄВГЕН 

МАГДА
кандидат полiтичних 

наук,  доцент НТУУ КПІ 

iм. Ігоря Сiкорського, 

виконавчий 

директор Центру 

суспiльних вiдносин
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РЕФОРМИ: 

СКОРІШЕ ВІДБУВАЮТЬСЯ, 

НІЖ НІ

Нині Україна перебуває в 
умовах парадокса: представни-
ки вітчизняного істеблішменту 
багато говорять про виключ-
ний потенціал країни, її уні-
кальні можливості, проте наша 
держава пасе задніх за багать-
ма показниками соціально-
економічного розвитку. Темпи 
повернення України до євро-
пейської сім’ї народів надто 
низькі, щоб мати підстави 
ними пишатися. Зміни та пе-
ретворення носять швидше ви-
мушений характер, а у вітчиз-
няної еліти часто бракує полі-
тичної волі для необхідних пе-
ретворень. 

Буде помилкою вважати, 
ніби в Україні протягом остан-
ніх років не здійснено жодних 
перетворень. Ухвалено судову 
реформу, наслідки якої поки  
не відчувають на собі багато 
наших співгромадян, проте зру-
шення у судовій гілці влади бу-
дуть, просто для них потрібно 
кілька років – надто застарілі 
проблеми. Запроваджено елек-
тронну систему державних за-
купівель ProZorro, яка вже зе-
кономила для державного бю-
джету десятки мільярдів гри-
вень та мінімізувала можли-
вості для корупції. Поступово 
втілюється в життя децентралі-
зація, кошти все активніше за-
лишаються на місцях, що до-
зволяє місцевим громадам не 
лише почуватися більш впев-

нено, але й використовувати 
гроші для вирішення нагаль-
них потреб населених пунктів 
різного масштабу та територі-
альних громад. Зрештою, не 
можна оминути увагою і пере-
творення у оборонній сфері, які 
стали необхідністю для забез-
печення спроможності України 
захистити себе.

МЕДИЧНА РЕФОРМА:  

ВИЖИВЕ-НЕ ВИЖИВЕ

Проте зараз на порядку ден-
ному медична реформа, яку Вер-
ховна Рада запустила минулого 
тижня всього 227 голосами, при 
цьому не зумівши уникнути 
кнопкодавства. Сама Уляна Су-
прун (нагадаю, що очільниця 
Міністерства охорони здоров’я 
практично рік працює у іпостасі 
в.о. міністра) висловила незадо-
волення, що парламентарії 
ухвалили лише один законопро-
ект, при цьому проваливши дру-
гий, не менш необхідний. Ре-
формування сфери охорони 
здоров’я – проблема багатоша-
рова, у якій навряд чи можливі 
легкі та комфортні рішення, що 
спроможні дозволити тим чи ін-
шим політикам отримати диві-
денди. Так звана «система Се-
машка» застаріла, але і про пе-
рехід до медичного обслугову-
вання, властивого розвинутим 
країнам Заходу, Україна наразі 
може хіба що мріяти.

Низка експертів відзначає по-
мітну та складну проблему: кон-
ституційну норму, що гарантує 
безоплатність надання медич-
ної допомоги в Україні. Вона 
була закладена під час боротьби 
за Основний Закон ще в середи-
ні 90-х і сьогодні перетворилася 
на міну сповільненої дії, спро-
можну торпедувати будь-які пе-
ретворення у цій галузі. Тим ча-
сом ані рівень захворюваності 
громадян України, ані трива-
лість їхнього життя не дозволяє 

імітувати бурхливу активність, 
потрібні реальні зрушення.

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА: 

ЧИМ ДАЛІ, ТИМ ВИЩИЙ ВІК

Уряд та особисто прем’єр-
міністр Володимир Гройсман 
наголошують на необхідності 
проведення пенсійної реформи, 
при цьому підкреслюючи її 
важливість. Осучаснення пен-
сій нині виглядає хіба що тера-
певтичним заходом, куди важ-
ливіше змінити принципи 
функціонування пенсійної сис-
теми, запровадити накопичу-
вальний компонент. Оскільки 
Україна дуже довго тягнула з 
перетвореннями у цій царині, 
кількість незадоволених на-
слідками пенсійного реформу-
вання може бути високою. Про-
те правда полягає і в іншому: 
відтягування зі змінами у пен-
сійному законодавстві призве-
де до збільшення їх кількості 
та практично невідворотному 
збільшенні пенсійного віку, 
адже населення нашої держави 
старішає з іншими європей-
ськими державами. Володимир 
Гройсман обіцяє піти у відстав-
ку, яка означатиме і ротацію 
уряду, якщо Верховна Рада не 

підтримає урядові ініціативи 
про пенсійну реформу, які за-
раз публічно не оприлюднені.

ПО ЧІМ ЗЕМЕЛЬКА?

Не менше списів зламано на-
вколо земельної реформи, адже 
Україна залишається не лише 
власницею найбільшої площі зе-
мель сільськогосподарського 
призначення, але й однією з не-
багатьох країн континенту, де 
земля не є товаром. Це не зава-
дило нашим аграріям стати лі-
дерами у експорті багатьох сіль-
ськогосподарських культур, 
проте невизначений правовий 
статус земельних ділянок стри-
мує притік інвестицій до україн-
ського АПК. 

Політики тим часом влашту-
вали справжню вакханалію на-
вколо цього питання. Одні вима-
гають скасування мораторію на 
продаж землі у Конституційно-
му Суді, інші (тут лідерство за 
Юлією Тимошенко) погрожують 
всенародним повстанням у разі 
спроби перетворити землю на то-
вар. Особливої пікантності ситу-
ації надає той факт, що у 2009 
році Тимошенко, перебуваючи 
на посаді прем’єра, ініціювала 
законопроект про продаж землі, 
де покупцями могли б бути на-

віть іноземці та особи без грома-
дянства. Але зараз, коли лідер 
«Батьківщини» перебуває в опо-
зиції, вона кардинально змінила 
власне бачення. У будь-якому ви-
падку вирішувати питання обігу 
землі необхідно, оскільки вітчиз-
няний АПК сьогодні хоч і став лі-
дером з валютних надходжень, 
проте повинен отримати додат-
кові ресурси для розвитку.

«НА ПОТІМ»,

 ЩО ТРЕБА БУЛО ЗРОБИТИ 

ЩЕ ВЧОРА

Хоча ця тема не лежить на по-
рядку денному, не варто забува-
ти, що Україна живе за Житло-
вим кодексом ще 1983(!) року, і 
це виглядає не лише нонсенсом, 
але й небезпечним прецедентом. 
Неготовність парламентаріїв 
ефективно реформувати прави-
ла використання житлового 
фонду, серед іншого, свідчить і 
про їхню неготовність вирішу-
вати це питання. Поміж тим, в 
Україні більшає скандалів на-
вколо набуття права власності 
на житло, а цивілізована, юри-
дично обумовлена оренда по-
мешкань є швидше виключен-
ням, ніж правилом. 

Численні намагання пред-
ставників української політич-
ної еліти відкласти реформуван-
ня важливих сфер економіки та 
суспільного життя «на потім» 
призвело до накопичення про-
блем, які неможливо подолати 
без рейтингових втрат. Тому 
мова і повинна йти про форму-
вання національних інтересів у 
максимально широкому вигля-
ді, що включатимуть до себе не 
стільки боротьбу за виживання 
України, скільки напрацювання 
стратегії її ефективного розви-
тку. Без неї наша держава, на 
жаль, приречена на статус кон-
тинентального аутсайдера, па-
радоксальний, з огляду на її по-
тенціал та можливості.

РЕФОРМИ  ПО-УКРАЇНСЬКИ:

ПОВIЛЬНО, ТОМУ БОЛIСНО
Ми живемо у надзвичайно цікавих умовах, коли поєднуються масштабний суспільний запит на перетворення в Украї-
ні та відсутність розуміння того факту, що втрачено багато часу. Тому реформи для нашого суспільства більш болісні, 
ніж могли бути навіть кілька років тому.

   ЦІНИ  НА  ОРЕНДУ  ТОРГОВЕЛЬНИХ ЦІНИ  НА  ОРЕНДУ  ТОРГОВЕЛЬНИХ 

ПРИМІЩЕНЬ  ПОЧАЛИ  ЗРОСТАТИПРИМІЩЕНЬ  ПОЧАЛИ  ЗРОСТАТИ

У травні оренда торговельних приміщень у Києві ста-
новила $20–70 м2/міс. без урахування ПДВ і експлуата-
ційних витрат. Про це повідомляє UTG.

Середня ціна за оренду торговельних приміщень у 
Києві минулого місяця становила $32,1 м2/міс.

За словами керівника Департаменту стратегічного 
консалтингу компанії UTG Ростислава Сімонова, наби-
рає популярності схема оплати оренди з відсотком від 
продажів. Такі ставки становлять 2–5% для великих 
орендарів і 7–15% для більш дрібних. За його прогноза-

ми, орендні ставки до кінця 2017 року залишаться на ни-
нішньому рівні. Загалом аналітики відзначають зрос-
тання орендних ставок, відновлення та зростання спо-
живчих настроїв на тлі щорічної індексації, адаптації 
ринку до коливань курсу іноземної валюти.

   У СКІЛЬКИ  ОБІЙДЕТЬСЯ У СКІЛЬКИ  ОБІЙДЕТЬСЯ 

ВІДКРИТТЯ  КОНДИТЕРСЬКОЇВІДКРИТТЯ  КОНДИТЕРСЬКОЇ

Відкриття кафе-кондитерської на 30–40 посадкових 
місць обійдеться у $18–24 тисяч. Про це свідчать резуль-
тати дослідження, проведеного експертами Pro-
Consulting. За їх даними, рентабельність продажів може 

досягати 18–20%. Проект зможе окупитися протягом 1,5–
2 років. Згідно з дослідженням, площа кондитерської на 
30–40 осіб має становити 80–100 м2. З розрахунку, що на 
одного відвідувача припадатиме близько 1,4 м2 площі. 

У кондитерській знадобиться склад, мийна, кондитер-
ський цех, торговельна група, службові приміщення. Екс-
перти рекомендують відкривати кафе у центральному 
районі міста або у місцях з високою прохідністю. На їх 
думку, постійний потік клієнтів забезпечить місце у тор-
говому центрі. Загалом експерти відзначають зростання 
відвідуваності на українському ресторанному ринку.

За матеріалами uamarket.info
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ГІСТЬ РЕДАКЦІЇ

Ганна  Чубач:Ганна  Чубач:  

«НЕ ЛЮБЛЮ, КОЛИ СКАРЖАТЬСЯ НА ЧАС»«НЕ ЛЮБЛЮ, КОЛИ СКАРЖАТЬСЯ НА ЧАС»

– Ваша поезія, навіть дитячі ві-
рші, надзвичайно співоча і час-
то за ритмом і мелодикою пере-
гукується з народними піснями.
– Я росла не озлобленою, бо 

була облюбленою: мамою, бабу-
сею, вчителями. І рідна земля 
мене любила. Моє дитинство було 
хоч і бідним, але теплим, квіту-
чим. Я й досі чітко пам’ятаю бага-
то картинок тієї пори. І часто зга-
дую, коли сьогодні пишу для ді-
тей. І хоч це, вважай, різні світи, 
переконана, що нинішні діти ма-
ють отримати найцінніше – бать-
ківську увагу, турботу і любов. 
Від неї не можна відкупитися ні 
подарунками, ні купою іграшок. 
Тому усі мої повчальні  віршики і 
пісеньки, зібрані у 56 книжок для 
наймолодших, добрі, ніжні та те-
плі. Усі вони написані з любов’ю, 
і яскраво, гарно оформлені. Чи-то 
так звані, понятійні, присвячені 
вивченню диких і свійських тва-
рин, птахів, риб, пори року, днів 
тижня, кольорів, предметів, що 
нас оточують; чи-то моральні, що 
стосуються добра і зла, правди і 
кривди, честі та гідності… Я пишу 
як для своїх дітей.

– Дитячою поезією ви захопи-
лися, маючи уже дорослого 
онука. Чим був викликаний та-
кий сплеск душі?
– Слово керує мною. Спочатку 

ти твориш поезію, а потім вона 
тебе. Дитяча література – особли-
вий жанр. До нього необхідно вну-
трішньо дорости, а не опуститися, 
як дехто вважає. Ну, звісно, у разі, 
якщо ти хочеш мати свого читача, 
бути впізнаною, а не писати для 
себе. А для мене найкращою наго-
родою є те, що мої віршовані під-
казки, поради, повчання є 
ненав’язливими грайливими уро-
ками для дітей і сходинками у піз-
нанні світу. Я й досі дитина. І це 
допомагає мені творити.

Дитяча поезія – особливий 
жанр. У ній, окрім цікавинки, 
енергії має бути бездоганна гра-
мотність, адже дитина як губка 
всмоктує все до найменших дріб-
ниць і книга для неї – джерело 
знань. Боронь Боже, применшити 
значення книги в дитячих очах 
чи взагалі знівелювати помилка-
ми, зокрема, русизмами, які сьо-
годні почасти трапляються на-
віть у назвах книжечок. Автор не 
звернув увагу, а редактор недо-
гледів – неприпустимі речі. 

– Окрім літературного ви ще й 
гарно малюєте…
– Змалечку я добре малювала. Ще 

зовсім дитиною зі всього села збира-
ла охочих до вишивання дівчат та 
жінок – і створювала візерунки для 
їх майбутніх вишивок: поликів, ру-
кавців, манишок. Дивувались люди: 
як то воно мале, а так гарно вміє пе-

редати живу красу. А я відповідала 
віршованими рядками:

«Я не вчилась ніде. 
                       Просто вмію і знаю.
Просто пахне весна. 
       Просто світ цей – мов диво.
Просто просить душа. 
                       Малювати красиво».
І хоч у моєму житті слово доміну-

вало над пензлем, бачення картинки 
живе у мені й досі, тому я прискіпли-
ва в оформленні своїх робіт. Надто 
– для наймолодших читачів.

– Обкладинки ваших книжок і 
майже кожну поезію в них су-
проводжує невеличкий розчерк 
пера – лише контур малюнка, 
який органічно вплітається 
і доречно доповнює текст. 
Усі вони створені вашою 
донькою. 
– Мене іноді запитують: «Як 

зробити, щоб книги були такі, 
як у вас?». А я жартома всерйоз 
відповідаю: «Треба народити і 
виховати художницю». Моя 
Оксана Чубачівна – член Спілки 
художників України та член 
Спілки художників Греції, за су-
місництвом – мій особистий 
художник-оформлювач.  

– Ви поетеса двох століть. Коли 
комфортніше почувалося? 
– Не люблю, коли скаржаться 

на час. Обидва періоди мають свої 
плюси і мінуси. У минулому було 
багато хорошого. Так, Спілка 
письменників виконувала роль 
спільності, а зараз, на жаль, ні. 
Порушена й повага до старшого 
покоління. Натомість за радян-
ської доби ми потерпали від цен-
зури – безглуздих, заполітизова-
них, аж надто прискіпливих пра-
вок, які, перестраховуючись, роз-
дували самі цензори, більшою мі-
рою, через своє однобоке, не образ-
не мислення, сприймаючи поезію 
буквально. «Світ білий такий не-
повторний, бо руки у матері чор-
ні», – якось я писала. Образ «не 
вловили» і зчинився гвалт: хіба 
можуть бути чорними руки у ра-
дянської жінки-матері? Або ще. 

Коли виходила одна з моїх збірок 
у видавництві «Радянський пись-
менник», то у рядки поезії «Тиха 
пісне співочої нації, о яка ти для 
світу велика!» з огляду на те «как 
бы чего не вышло», «співочої на-
ції» замінили на «в усіх варіаці-
ях». А за мої ліричні «вольності» 
«І нехай простить мене земля, 
мені краси її не треба, коли тебе 
на ній нема», мене «відшмагали» 
на засіданні парткому при Спілці 
письменників. Мовляв, як можна 
було порівняти красу і велич рід-
ної землі із значимістю якоїсь 

там людини-мурахи!? Це 
вже зараз подібні спогади викли-
кають посмішку, сарказм, а тоді 
ми жили, як на пороховій бочці. І 
скільки нервів, сліз і розпачу 
було, якщо цензура раптом знахо-
дила поміж рядками щось таке, 
чого ти й не збирався вкладати. 

– В процесі декомунізації вули-
цю Леніна у вашому рідному 
селі перейменували на Ганни 
Чубач. Це стало для вас неспо-
діванкою?
– Чесно кажучи, це – несподі-

ванка з солодко-гірким присма-
ком. Вдячна, що не забули. Тільки 

ж, на жаль, давно уже нема тієї ве-
селої, гомінкої, співочої централь-
ної вулиці, яка простягається аж 
ген за село, у бік міста, і з якої ко-
лись зустрічала мене мама з дале-
ких доріг. Виродилось, обезкрови-
лось моє рідне Плоске на Віннич-
чині. І нікому з можновладців не-
має до нього діла. Не болить їм ні 
моє, ні тисячу інших сіл і хуторів, 
які мовчки зубожіють і тихенько 
вимирають на родючій землі у на-
шій квітучій Україні. А колись 
же, коли село було у розквіті й 
люди мріяли про ще краще, за-
можніше життя, мама казали: 
«Моя Ганя  прославиться і колись 
наше село стане Чубачівкою».

– За чимось у житті жалкуєте?
– «Якби ж мене більше на світі 

було…». Ці слова ще у минулому 
столітті сказав Платон Воронько 
в останні дні свого життя, коли ми 
прощалися з ним у лікарні. Сьо-
годні уже і я можу підписатися 
під кожним із них. Хочеться при-
зупинити роки, долати пороги. Хо-
четься бігти, летіти, щоб встигну-
ти реалізувати задумане. Та най-
більше просто хочеться жити…

– Ви, навіть фізично знесиле-
ною, неймовірно героїчно бо-
ролися за життя, тому що зна-

ли: найрідніші люди потребу-
ють вашої допомоги чи просто 
хотіли бачити білий світ?
– «Душа відмовилась від раю, 

бо має пекло на землі». Можливо 
саме це «пекло», у доброму сенсі 
цього слова, й дало мені сили три-
матися за життя. І це не лише ро-
дина. А й моя творчість, слово, з 
яким щодня йду до людей. Я – 
сильна. Загартована роками. Тому 
й вистояла. «В моєму тілі наболі-
лім здоровий дух живе, як пан».

– Бо народилися на Святий вечір 
і, мабуть, під щасливою зіркою?
– Але це був Святий вечір хо-

лодного 41-го року. За вікном 

сніжно і вітряно, на серці моєї 
мами – зимно, бо батька забрали 
на Фінську (про другу Світову 
тоді ще ніхто й не здогадувався), 
коли вона під серцем виношувала 
дитину. Коли прощалися, попро-
сив дружину: якщо народиться 
доня, назвати її Ганею, як його 
єдину сестричку, з якою вони рос-
ли сиротами. І ще просив чекати. 
Та вдовою вона, дев’ятнадцяти-
річна, стала раніше, ніж мамою. 
Мені ж від батька у спадок зали-
шилась на стіні, а потім, загорну-
та у чорну хустку на дні скрині, 
його скрипка. Та ще незрозуміле 
для дитячої свідомості визначен-
ня «погробовка». Хоча ні, не лише 
це. Любов до пісні, до слова. Коли 
у молоді роки мене часто запиту-
вали, в якому  віці я почала писа-
ти вірші, щиро відповідала: ще 
тоді, коли писати не вміла. У піс-
лявоєнні роки, після тяжкої, ви-
снажливої роботи у нашій хаті 
збирались молоді вдови: гомоні-
ли, плакали, співали тужливих 
пісень – кожній хотілося у пісні 
переповісти свою власну біду. А 
коли їм неставало слів, я їх при-
думувала сама. І наспівувала жін-
кам – маминим подругам.

– Щоб писати про кохання такі 
палкі, жагучі вірші, які супрово-
джують вашу поезію все життя, 
треба щоразу закохуватися?

– І страждати, й плакати, й 
ридати.
– Тоді, певно, дарма говорити 
про вічне кохання – одне на все 
життя?

– Чому ж?! За усі мої життєві 
страждання я отримала дар Бо-
жий – палке, жагуче, справжнє 
кохання. Не іскру – вогонь. З ви-
соти прожитих років, розумію, 
що у стосунках двох закоханих 
людей великою мірою усе зале-
жить від чоловіка. Він був висо-
кий, статний, і на той час уже ста-
тусний, генерал – один із перших 
у незалежній Україні. А ще – над-
звичайно творчий, глибокий, мав 
тонку, чуттєву натуру, що звісно, 
нечасто трапляється серед людей 
у погонах, які звикли віддавати і 

виконувати команди. Він був моїм 
другом. І цим усе сказано. Ми зу-
стрілися трохи запізно: мені – 51, 
йому – 55. Тому поспішали жити, 
любити. Це неймовірні відчуття, 
коли щодня, навіть у сімдесят 
п’ять і вісімдесят, нам обом, окри-
леним, хотілося жити, летіти, тво-
рити, любити цей світ і робити 
його чистішим, яскравішим.

«Вже до вирію треба летіти, 
А ці двоє затримують літо 
Поцілунком 
                  на спраглих вустах…»

Інтерв’ю вела

Лариса КОМАР
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Письменницю, заслуженого діяча мистецтв України Ганну Чубач визнано лауреатом премії імені Лесі Українки 
за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва за 2016 рік. Її вірші надзвичайно прості, відкриті й водно-
час глибокі, такі, що заворожують. Надто – дитячі.
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«Коли людина припиняє читати, вона перестає мислити». 

Денi ДІДРО, французький фiлософ та енциклопедист
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«ПОРАДНИЦЯ» – «ВІСТЯМ...»

ЗДОРОВІ  БУДЬМО!ЗДОРОВІ  БУДЬМО!

ОРХIДЕЯ 

З РОЗПРОДАЖУ
Її склад майже не відрізняється від домашньої. 
Хіба що більшою кількістю медикаментів, які вико-
ристовують у разі травм і укусів комах, змій тощо.

Іноді орхідеї потрапляють на розпродаж. 
Такі акції часто проводять великі фірми, що спе-
ціалізуються на квітах, якщо певна частина то-
вару виявилася незатребуваною або втратила 
товарний вигляд. Рослини можна вигідно при-
дбати, звичайно, не на подарунок, а ймовірні-
ше для себе. Як же обрати орхідею, щоб вона 
не пропала й надалі тішила цвітінням? 

Огляньте рослину й вазон. На орхідеї не 
має бути підозрілих плям, горбочків і слідів 
життєдіяльності шкідників. Плями можуть 
бути ознакою хвороби, горбки – ураження щи-
тівками, які більше за інших комах паразиту-

ють на орхідеях. На листі та коренях не має 
бути прозорих цяток і надгризів, хоча подібні 
ушкодження рідкісні. Вазон – чистий, без 
ознак цвілі. Та головне – ретельно огляньте 
коріння. Крізь стінки прозорого вазона добре 
видно живе, зеленого кольору різних відтін-
ків, та всохле, коричневе. 

Несумлінні продавці підфарбовують корін-
ня зеленою фарбою, та якщо придивитися, цей 
трюк можна виявити. Варто попросити продав-
ця вийняти рослину з вазона, щоб оглянути ко-
ріння. Неушкодженими мають лишатися не 
менше трьох корінців. 

Якщо листя добре розвинене, а квітконоси 
відсутні, із зів’ялими квітами або з одним або 
кількома бутонами, що ще не розкрилися, – 
таку рослину можна купувати. Навіть кілька 
листків за добре збереженого коріння виста-
чить для успішної реанімації. Найпростіше реа-
німувати фаленопсис. Вийміть орхідею з вазо-
на, обтрусіть кору й інші компоненти субстрату 
з коріння, акуратно видаліть всохле коріння і 
його частини, присипте зрізи спеціальним за-
собом, активованим вугіллям або порошком 
кориці, помістіть у новий або добре відмитий 
старий вазон і засипте свіжим субстратом. По-
трібен час, аби в рослини загоїлися рани, тому 
після посадки її не поливають. Іноді, аби вряту-
вати квітку, доводиться видалити заледве не 
все коріння. У такому разі не поміщайте його в 
субстрат, а після обробки прикріпіть у вазоні 
таким чином, аби зрізи не торкалися стінок, – 
паличками, дротом тощо. За кілька днів росли-
ну можна обприскувати водою, проте так, щоб 
вона не потрапляла на ранки. Коли коріння від-
росте, орхідею висаджують у субстрат.

Зоя БЕРЕСТ, кандидат біологічних наук

СОЛОДКI 

ТА  АРОМАТНI
ПОЛУНИЧНІ  ДЕСЕРТИ

Полуниця ідеально підходить для всіляких 
десертів: смак у неї яскравий, свіжий, а за-
пах – незрівнянний. Звісно, найкорисніше 
споживати її свіжою і без цукру. Корисні-
ше, але не смачніше. 

ІЗ  ЗЕФІРОМ
•  300 г полуниць
•  100 г пісочного печива
•  2–3 шт. зефіру
•  200 мл жирної сметани
•  125 г цукру 
•  чорний шоколад, вафельні трубочки 
Полуницю та зефір нарізати кубиками. Пе-

чиво поламати шматочками. Сметану збити 

із цукром до загусання. Викласти в креманки 
шарами печиво, зефір, полуницю та крем. За-
повнити доверху, чергуючи шари. Прикраси-
ти тертим шоколадом і вафельними трубоч-
ками. Поставити в холодильник на годину.

ТОРТ  БЕЗ  ВИПІКАННЯ
Корж:
•  100 г печива
• 30 г чорного шоколаду
•  50 г вершкового масла
Начинка:
•  700 г сиру
•  250 г полуниці 
•  по 100 г молочного шоколаду та цукру 
• 75 г желатину
•  6 столових ложок води 
• 100 мл жирних вершків
• 50 г цукрової пудри
Для коржа печиво подрібнити на крихту. 

Чорний шоколад і масло розтопити на водя-

ній бані, додати до печива, перемішати. Ви-
класти масу у форму діаметром 20 см, засте-
лену пергаментом, розрівняти, утрамбувати, 
поставити в холодильник. Полуницю збити 
блендером на пюре. Молочний шоколад роз-
топити на водяній бані, дати охолонути. Же-
латин розвести в гарячій воді, залишити до 
охолодження. 2–3 столові ложки сиру додати 
до теплого желатину, перемішати. Додати 
решту сиру, збити міксером до однорідної 
маси. Розділити сирну масу на дві частини. 
В одну додати полуницю та цукор, в іншу – 
шоколад, перемішати окремо. Холодні верш-
ки збити з цукровою пудрою, додати до шо-
коладної маси, перемішати. Полуничну масу 
викласти на основу, розрівняти, поставити в 
холодильник на 1 год. На полуничний шар 
акуратно викласти шоколадну масу кімнат-
ної температури, розрівняти. Поставити в 
холодильник на 3–4 год. 

Діана  ШЕПЕЛЬ

КОРИСНА 

ВИШНЕВА КАМЕДЬ

Малими ми дуже любили 
об’їдати вишневу камедь. 
Батьки нас за це сварили, бо 
вважали, що це шкідливо. І 
лише дорослою я дізналась, 
що це не так.
Вишнева камедь у помірних 
дозах корисна для здоров’я. 
Вона має бактерицидні влас-
тивості, містить дубильні ре-
човини, пектини, цукри. Її 
вживання нормалізує кислот-
ність шлунка, очищує кишеч-
ник, зміцнює судини, сприят-
ливо впливає на підшлунко-
ву залозу. Жувати, а потім 
ковтати шматочки вишневої 
камеді корисно при запаль-
них процесах у ротовій по-
рожнині та слизовій шлунка, 
зокрема при гастритах. А за 
сильного кашлю (і навіть ту-
беркульозу) та сечокам’яної 
хвороби слід столову ложку 
розчинити у склянці окропу. 
Приймати по третині склянки 
тричі на день за півгодини до 
вживання їжі.

Ірина КАРКАДИМ,

Київська область 

ПРОТИ  ШКІДНИКІВ – 

КУЛЬБАБА
Кульбаба росте скрізь у вели-
ких кількостях. Вона не лише 
лікує, а й ефективно захищає 
сад від багатьох шкідників.
Зокрема – від попелиці, клі-
щів, мідяниці. Для приготу-
вання дієвого засобу з куль-
баби 300 г подрібнених коре-
нів або 400 г свіжого посіче-
ного листя заливають 10 л те-
плої води і настоюють 2–3 
год. Потім настій проціджу-
ють і обприскують ним рос-
лини. Настій має бути свіжим.
Уперше обробку проводять 
під час розпускання бруньок 
рослин, удруге – після цвітін-
ня. За потреби обприскуван-
ня можна продовжувати й на-
далі раз на 2 тижні.

Євдокія КОРІННА,

Львівська обл. 

Р озрізняють загальний і 
місцевий імунітет – опір 
дії шкідливих для орга-
нізму чинників на рівні 
цілого організму або 

окремих органів та систем. За осла-
бленого імунітету людина частіше 
хворіє, а перебіг захворювань 
складніший. Тож імунітет треба 
зміцнювати. Для цього є чимало за-
собів – від загартування й цілеспря-
мованих фізичних навантажень 
(гімнастика, спорт) до постачання 
організму специфічних речовин, 
або імуномодуляторів, у складі їжі 
та у формі медикаментів. Останній 

спосіб називається «імунотерапія» 
й має певні особливості та правила 
щодо застосування.

Як пояснив лікар-імунолог ви-
щої категорії, кандидат медичних 
наук Михайло ПІНЧУК, опірність 
організму до захворювань підви-
щується завдяки препаратам ти-
муса, інтерлейкинам, інтерферо-
нам, індукторам інтерферонів, біо-
логічно активним пептидам, полі-
сахаридам деяких грибів, лікуваль-
ним і профілактичним вакцинам. 
Їх активність зумовлена здатністю 
впливати на обмін речовин, акти-
вувати імунокомпетентні клітини. 

Внаслідок цього активізується й 
імунна система загалом.

Серед імуномодуляторів за-
гальної дії – тимоген, лікопід, іму-
нал (інша назва: імунорм). Ці та 
інші засоби підвищують загальну 
опірність організму до інфекцій та 
решти зовнішніх агентів, напри-
клад, алергенів. До слова, в складі 
імуналу є екстракт ехінацеї. Саме 
препарати, в тому числі настоянки 
цієї рослини, підвищують стійкість 
організму до вірусних, бактеріаль-
них і грибкових інфекцій, протиді-
ють вірусам грипу і герпесу.

Разом із тим одночасне засто-

сування кількох (навіть двох) іму-
номодуляторів небажане, адже 
вони можуть по-різному впливати 
на одні ланки імунітету. І велике 
значення для ефективності іму-
нозміцнювальних засобів має їх 
дозування: воно індивідуальне. 
Помічено, що дозування здебіль-
шого залежить від стану імунної 
системи і меншою мірою – від віку 
і ваги людини. Тому необхідно, 
щоб дозу в кожному конкретному 
випадку призначав лікар-
фахівець. Це важливо ще й тому, 
що надлишкова стимуляція імуні-
тету призводить до протилежного 
ефекту – пригнічення імунної сис-
теми. Крім того, під час загострен-
ня захворювання не слід прийма-
ти імуномодулятори, хіба що ціле-
спрямованої дії (амізон, арбідол, 
аміксин), бо це створює додаткове 
навантаження на імунну систему, 
яка й без того активована на бо-
ротьбу з інфекціями.

МIЦНИЙМIЦНИЙ
IМУНIТЕТIМУНIТЕТ
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ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР 

ОКСАНА МИХАЙЛЕНКО-ГУЦУЛ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР 

ІННА КУНИЦЬКА
R

ДОЗВІЛЛЯ

Підготувала  Інна КУНИЦЬКА                                        Малював Микола КАПУСТА

   ІЗ  МЕРЕЖІ Повідомлення

«Здорові люди – це хворі, які ще не знають про це».

Жуль РОМЕН, французький письменник

Лікар-косметолог зробив паці-
єнтці грецький профіль, розгла-
див зморшки, прибрав подвійне 
підборіддя, зменшив рот.
– Що ще бажаєте?
– А можете зробити виразніші 
очі?
– Звичайно! Гляньте на рахунок.

– Лікарю, у мене депресія. 
– Зануртеся з головою у роботу. 
Чим ви займаєтеся? 
– Замішую бетон...

Боксер, що страждає безсонням, 
на прийомі у лікаря. Лікар ра-
дить: 
– Коли лягаєте спати, рахуйте 
про себе: один, два, три і поки не 
заснете. 
– Це не для мене, при рахунку 9 я 
схоплююся на ноги.

Лікар після огляду пацієнтки го-
ворить їй: 
– У вас головний біль, шлунок не 
в порядку, високий тиск. Вибачте, 
скільки вам років? 
– Двадцять п’ять. 
– І значна втрата пам’яті, – додає 
лікар. 

Пацієнт:
– Дякую, лікарю, ви вилікували 
мене від манії величі! Скажіть, 
скільки мільярдів доларів я вам 
винен? 

Рабинович у реєстратурі поліклі-
ніки просить записати його до лі-
каря вухо-очі. Йому пояснюють, 
що є окуліст, є отоларинголог, а 
лікарів вухо-очі не буває. 
– Але мені треба! – наполягає Ра-
бинович. 
– А на що ви, власне, скаржите-
ся? 
– Я чую одне, а бачу інше!

– Лікарю, чому у вас тапок на сто-
лі? 
– Розумієте, у багатьох пацієнтів 
таргани в голові. 

Бригада «швидкої» відправляєть-
ся на виклик. Санітар: 
– Скільки вже можна? Ми до цьо-
го Іванова вже втретє їдемо... 
Лікар: 
– Це точно. У 48-му році, 72-му і 
сьогодні... 

– Знаєш новину? Іван у лікарні. 
– Як у лікарні? Так я його вчора 
бачила. Він танцював з однією 
блондинкою. 
– Отож. І дружина його теж бачи-
ла... 

АНЕКДОТИ

СВІТ  МОЖЕ  ЛИШИТИСЯ 

БЕЗ БЛОНДИНОК Н е так давно – 31 травня – найсвіт-
ліші голови всіх країн світу свят-
кували Всесвітній день блонди-

нок. Хоча започатковане свято не так 
давно, але вже завоювало популяр-
ність у всьому світі. Білокурі дівчата в 
цей день влаштовують веселі вечірки, 
змагаються із брюнетками у різних ін-
телектуальних конкурсах, всіляко під-
креслюючи цінність свого кольору во-
лосся і його… рідкість. Так-так,  адже 
за останні 50 років людей зі світлими 
головами стало втричі менше!

Вчені порахували, що до 2202 року 
блондинки остаточно зникнуть. А ще 
науковці вважають, що остання люди-

на зі світлим волоссям народиться у 
Фінляндії, де проживає найбільше 
блондинів на душу населення. 

Нещодавно журналісти одного з 
провідних українських каналів прово-
дили опитування щодо стереотипу 
про те, що білявки не досить розумні 
чи мають якусь нестандартну логіку. 
Більшість респондентів зауважили, 
що це хибна думка, бо інтелект не за-
лежить від кольору волосся.

До речі, одній із найвідоміших бі-
лявок у світі – Мерілін Монро, образ 
якої вже понад півстоліття копіюють 
чимало жінок, 1 червня мало б випо-
внитися 91 рік. 

  ТЕРАПЕВТ    Це не лікар, це менеджер. Він 
поняття не має, як вас лікувати, але може ска-
зати, до кого треба звернутися. Якщо знає, хто 
це може зробити. Але не факт, що той, кого він 
знає, знає, як вас лікувати. 

 ХІРУРГ   Він як сапер. Помиляється тіль-
ки один раз. Правда, якщо сапер помиля-
ється тільки один раз у своєму житті, то хі-
рург помиляється тільки один раз у вашо-
му житті. Навіть якщо після помилки хі-
рурга вам вдалося зберегти життя, повірте, 
воно таке вам не потрібне. Як і сапер, хірург 
керується не накопиченою інформацією, а 
інтуїцією. 

 ОТОЛАРИНГОЛОГ   У цих лікарів явний 
комплекс неповноцінності. Спочатку їх на-
зивали «вухогорлоносами». Але це їм зда-
лося несерйозним. Тоді їх стали називати 
ЛОР-лікарями. Але й цього їм здалося мало. 
Тепер вони об’єдналися з логопедами, без 
допомоги яких люди вимовляти їхню нову 
назву не можуть. 

 СТОМАТОЛОГ   Іноді, щоб їх відразу не 
розпізнали, вони називають себе дантиста-
ми. Найстрашніші лікарі. Одне щастя, кіль-
кість спілкувань з ними у середньостатис-
тичної людини обмежена 32 візитами. А для 
тих, у кого немає зубів мудрості – 28-ма. 

 ОКУЛІСТ   Цим теж здалося мало і вони 
стали називати себе офтальмологами. 
Люди вкрай неприємні, оскільки завжди 
хочуть, щоб ви бачили те, на що очі б ваші 
не дивилися.

 ГІНЕКОЛОГ   Найбільш обділені лікарі, 
оскільки у них удвічі менше пацієнтів, ніж у 
решти ескулапів. Цікаво, що серед гінеколо-
гів дуже мало чоловіків. Оскільки в гінеко-
логії все чітко – або ти чоловік, або гінеколог. 
Не можна перетворювати хобі на професію.

 АКУШЕР   Найповажніший в медицині 
лікар. Саме він забезпечує роботою всіх ін-
ших лікарів.

 ПЕДІАТР   Дуже жорстокі люди. Якщо всі 
інші лікарі дістають нас вже у свідомому 
віці, то педіатри роблять це із нами від на-
родження.

 ВЕНЕРОЛОГ   Єдиний лікар, зустріч із 
яким асоціюється хоч із чимось приємним. 
Він – єдиний, кому ви платите за задоволен-
ня, до якого він не має жодного стосунку.

 НЕВРОЛОГ   Теоретично може вилікува-
ти все, бо ж усі хвороби від нервів. Практич-
но ж абсолютно непотрібний. Він може вам 

сказати «Не нервуйтесь», але так само, як і 
ви, поняття не має, як цього домогтися.

 АЛЕРГОЛОГ   Найактивніший лікар. Він 
абсолютно впевнений (і треба зазначити, у 
нього є на те підстави), що всі жителі цієї 
планети є його пацієнтами. Тому головна 
мета в житті алерголога – це знайти у вас 
алергію, поки ви від нього не втекли.

 ПСИХІАТР   А це, відповідно, найпасивні-
ший лікар. На відміну від алерголога, він 
тільки здогадується, що всі жителі цієї пла-
нети є його пацієнтами, і не хоче подивити-
ся правді в обличчя. Користі від нього неба-
гато. Ну скажіть, хіба може хворому допо-
могти інший хворий? 

 АНЕСТЕЗІОЛОГ   Дуже корисний лікар. 
Він робить так, щоб ви нічого не відчули. А 
якщо він помилиться – це навіть на краще. 
У цьому випадку ви вже більше нічого не 
будете відчувати.

 ІМУНОЛОГ   Дуже ледачий лікар. Він за-
вжди намагається перекласти свою роботу 
на ваш організм.

 ТРАВМАТОЛОГ   Ці лікарі дуже люблять 
спорт. Практично всі його види, за винят-
ком хіба що шахів.

 ФАРМАКОЛОГ   Якщо більшість лікарів 
займаються тим, щоб видалити з організму 
зайве, то фармакологи навпаки намагають-
ся запхнути в нього всього і побільше. І з ці-
кавістю потім спостерігають, яким чином 
організм буде реагувати на це.

 ТОКСИКОЛОГ   Завдяки фармакологам цей 
лікар ніколи не залишиться без роботи. При-
наймні, на поточний момент фармакологи за-
безпечують його роботою більш ніж на 50%.

 ПАТОЛОГОАНАТОМ   Найвисокопрофесій-
ніший з усіх лікарів. Тільки він точно знає, 
що і від чого у вас боліло.

«ВИ ЧУЛИ – МIСТЕР СМIТ ПОМЕР». 

– «ТАК, АЛЕ ЯКI ЛIКАРI ЙОГО ЛIКУВАЛИ!»

18 червня – День медичного працівника. Здоров’я – річ, звичайно, серйозна. Але, як кажуть 
самі медики, здоров’я – це епізод між двома хворобами. Лікарі жартують над пацієнтами, а ті, 
у свою чергу, над лікарями. Причому тут ще питання – хто дотепніший. Пропонуємо вашій ува-
зі добірку цікавої класифікації лікарів від анонімних «вдячних пацієнтів» із мережі.
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ПІСЛЯМОВА

КРОСВОРД

ВІДПОВІДІ НА  КРОСВОРД 

«КУЛІНАРНЕ МИСТЕЦТВО»

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 4. Сальтисон. 7. Ямс. 10. Кок. 11. Сер-
вант. 12. Гарнір. 13. Оладок. 15. Окраєць. 16. Рис. 17. Сир. 
20. Пастернак. ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Бар. 2. Страва. 3. Ром. 
5. Сметанник. 6. Чорнослив. 8. Лемішка. 9. Гнилиця. 14. 
Лангет. 18. Чай. 19. Пат.

ГОРОСКОП НА  19.06–25.06

ОВЕН  (21.03–20.04) 
Ретельно продумуйте кро-
ки та не проявляйте ініціа-

тиви, не передбачивши наслідків. 
Використовуйте всі можливості, 
щоб втілити плани в життя.

ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05)
Зможете поліпшити своє 
фінансове становище. 

Середа та четвер пройдуть осо-
бливо плідно. Не виключені ділові 
поїздки.

БЛИЗНЯТА (21.05–21.06)
На вас очікують приємні 
події, які позитивно по-

значаться на здоров’ї та розвитку 
особистих стосунків. Будні будуть 
відносно спокійними.

РАК  (22.06–22.07) 
Не варто прагнути до лі-
дерства та демонстрації 

впливу, краще розберіться зі своїми 
цілями та підводним камінням, яке 
може перешкоджати їх досягненню.

ЛЕВ (23.07–23.08) 
Зможете легко досягти 
результатів одночасно в 

кількох напрямах. Не беріть на 
себе зайвої роботи, а просто насо-
лоджуйтесь приємним плином 
життя.

ДІВА (24.08–23.09)
У вашому житті настає ці-
кавий період. Подбайте 

про батьків. У неділю ввечері змо-
жете приємно поспілкуватися та до-
бре відпочити.

 
ТЕРЕЗИ  (24.09–23.10) 
Можуть з’явитися цікаві 
пропозиції, від яких не 

варто відмовлятися. Швидкість по-
дій зросте. Ставте перед собою нові 
завдання у кар’єрі.

СКОРПІОН (24.10–22.11) 
Зробіть крок назустріч 
тим, хто цього чекає від 

вас, а також займіться своєю осві-
тою. Підготуйтесь до нового фронту 
робіт.
 

СТРІЛЕЦЬ (23.11–22.12) 
Подбайте про своє 
здоров’я, особливо про 

стан нервової системи, оскільки ді-
лове життя буде пов’язане з пере-
вантаженнями.

КОЗЕРІГ (23.12–20.01) 
Сприятливий тиждень. 
Впораєтеся з бюрократич-

ною тяганиною та познайомитеся з 
потрібними людьми. Зростайте ду-
ховно та зміцнюйте стосунки з 
близькими людьми.

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02) 
Вам доручатимуть най-
простіші та найприємніші 

завдання. Не зважайте на дрібні пе-
решкоди, не прогавте свій шанс, 
поки фортуна вам допомагає.

РИБИ  (20.02–20.03)

На вас очікує провідна 
роль у суспільному житті, 

зможете покласти край певній за-
лежності або неприємним турбо-
там, будете рішучим гравцем у бага-
тьох ситуаціях.

Тетяна  НІКОЛАЄВА

УВАГА!
«Вісті...» Індекс

Термін

1 міс. 3 міс. 6 міс.

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

Індивідуальні 
передплатники

01591 20,50 61,50 123,00

Пільгова 
передплата 
для студентів

23302 14,50 43,50 87,00

ПЕРЕДПЛАТНА ЦIНА  ПЕРЕДПЛАТНА ЦIНА  

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

У  II  ПIВРIЧЧI 2017 У  II  ПIВРIЧЧI 2017 рр..

ПЕРЕДПЛАТУ НА II ПIВРIЧЧЯ 2017 ПЕРЕДПЛАТУ НА II ПIВРIЧЧЯ 2017 р.р.

ПРОДОВЖЕНО  ДО 24  ЧЕРВНЯ!ПРОДОВЖЕНО  ДО 24  ЧЕРВНЯ!

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.

ЯКЩО ХОЧЕТЕ ПЕРЕДПЛАТИТИ «ВІСТІ…» 

ЗРУЧНО І ШВИДКО, НЕ ВИХОДЯЧИ З 

ДОМУ ЧИ ОФІСУ, МОЖНА ЦЕ ЗРОБИТИ, 

СКОРИСТАВШИСЬ ПЛАТІЖНОЮ 

СИСТЕМОЮ PORTMONE

Для цього достатньо зайти на сайт 
PORTMONE.COM. На головній сторінці знайти 
розділ «Усі сервіси», зайти у нього і серед пере-
ліку сервісів (на екрані комп’ютера це колонка 
ліворуч) знайти «Періодичні видання». У цьому 
розділі відкрити папку «Друковані видання». 
І далі, щоб довго не шукати нашу газету серед 
інших, скористатися пошуковою системою тут 
же, на цій сторінці, набравши у пошуку назву га-
зети – «Вісті Центральної спілки споживчих това-
риств». Найголовніший етап, він же і останній – 
перерахувати кошти за передплату видання. 
Дякуємо, що ми будемо знову разом!

СЛОВО  ПРО  КОЛЕГУ
Правління та колектив Дніпропе-

тровської облспоживспілки з глибо-
ким сумом сприйняли звістку про 
передчасну смерть Леоніда Андрі-
йовича ШТОГУНА, провідного фа-
хівця з ресторанної справи Дніпро-
петровської облспоживспілки, який 
пішов з життя 11 червня 2017 року.

Вся його трудова діяльність була 
присвячена ресторанній справі сис-
теми споживчої кооперації Дніпро-
петровщини. 

За 46 років праці, 30 з яких обі-
ймав посаду начальника управління 
громадського харчування Дніпропе-
тровської облспоживспілки, він зро-
бив чималий внесок у зміцнення і роз-
виток мережі торгівлі та ресторанно-
го господарства кооперації області. 

Свої знання і досвід Леонід Андрі-
йович передавав молодим спеціаліс-
там. Очолював конкурси професійної 
майстерності серед кухарів та конди-
терів закладів ресторанного госпо-
дарства споживчої кооперації Дні-
пропетровщини. Щороку був членом 
журі Всеукраїнських конкурсів «Кра-

щий кухар та кращий кондитер спо-
живчої кооперації України», які про-
водить Правління Укркооп спілки. 

За багаторічну сумлінну працю, 
вагомий особистий внесок у розвиток 
споживчої кооперації Указом Прези-
дента України йому було присвоєно 
почесне звання «Заслужений праців-
ник сфери послуг України». За вагомі 
досягнення у професійній діяльності 
та сумлінну працю по розбудові спо-
живчої кооперації області нагородже-
ний Почесною трудовою відзнакою 
«Знак Пошани» Правління Укоопспіл-
ки, значком «Відмінник споживчої 
коо перації», оголошені Подяки голів 
облдерж адміністрації та обласної 
Ради. Неодноразово заохочувався чи-
сельними грамотами Укоопспілки та 
Дніпропетровської облспоживспілки.

За активну участь у будівництві 
житла для переселенців з прилеглої 
до Чорнобильської АЕС території 
нагороджений медаллю «За трудо-
ву доблесть» і занесений до книги 
Трудової Слави Дніпропетровщини. 

Неодноразово обирався членом 
Ради облспоживспілки та делегатом 
з’їздів споживчої кооперації України 
і Дніпропетровської області. 

Леонід Андрійович залишив піс-
ля себе світлу пам’ять. Він був взір-
цем людяності та порядності, заслу-
жено користувався авторитетом у 
системі споживчої кооперації об-
ласті й України за мудрість, компе-
тентність, ініціативність та різнобіч-
ність інтересів. 

Висловлюємо глибокі та щирі спів-
чуття родині та близьким Леоніда Ан-
дрійовича Штогуна. Сумуємо та роз-
діляємо їхнє горе. У серцях коопера-
торів Леонід Андрійович назавжди за-
лишиться професіоналом з великої 
букви, доброю та чуйною людиною. 

Схиляємо голови в глибокій 
скорботі.

Педагогічний та студентський колективи Новомосковського кооперативного 
коледжу економіки та права ім. С.В. Литвиненка з глибоким сумом сприйня-
ли звістку про смерть Леоніда Андрійовича Штогуна, провідного фахівця з 
ресторанної справи Дніпропетровської облспоживспілки. 
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і колегам з приводу тяжкої 
для нас втрати. Хай земля йому буде пухом, а пам’ять людей – вічною.

Правління Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств та ЦК 
Профспілки працівників споживчої кооперації України висловлюють щирі 
співчуття рідним, близьким, колегам з приводу передчасної смерті провід-
ного фахівця з ресторанної справи Дніпропетровської облспоживспілки 
Спілки споживчих товариств Дніпропетровської області, Заслуженого пра-
цівника сфери послуг України – Леоніда Андрійовича Штогуна.
Хай земля йому буде пухом, а пам’ять людей – вічною.

«КУЛIНАРНЕ   МИСТЕЦТВО»

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 4. Свинячий шлунок, начинений 

шматочками вареної головизни, язика тощо, приправ-

лений спеціями, добре спресований, запечений. 7. Ба-

гаторічна витка трав’яниста рослина з їстівними, ба-

гатими на крохмаль бульбами, яка росте переважно в 

тропіках і субтропіках. 10. Кухар на кораблі. 11. Низь-

кий буфет для зберігання посуду й столової білизни. 

12. Приправа до м’ясних і рибних страв. 13. Невели-

кий товстий млинець. 15. Скибка, відрізана від непо-

чатого краю хлібини. 16. Злак. 17. Харчовий продукт, 

який одержують із молока. 20. Рослина родини зон-

тичних, м’ясистий коренеплід якої використовується 

як прянощі в кулінарії.

ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Невеликий ресторан. 2. Продукти, 

готові до споживання. 3. Міцний напій із соку, що пе-

ребродив, або із патоки тростинного цукру. 5. Рід со-

лодкого пирога, приготовленого із сметаною. 6. Су-

шені плоди особливого сорту слив. 8. Страва із густо 

запареного борошна, зазвичай гречаного. 9. Пригни-

лий плід дикої груші. 14. М’ясна страва із тонких шма-

точків вирізки. 18. Ароматний напій, настояний на ви-

сушеному і спеціально обробленому листі південної 

вічнозеленої рослини (дерева або куща). 19. Сорт 

мармеладу.

Склав Василь ВЕРБЕЦЬКИЙ      


