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  НАС ВІТАЮТЬ!

95-Й МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ КООПЕРАТИВІВ

ШАНОВНІ ЧЛЕНИ СПОЖИВЧИХ 

ТОВАРИСТВ, ПРАЦІВНИКИ І ВЕТЕРАНИ 

СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ!

Правління Всеукраїнської централь-
ної спілки споживчих товариств та 
ЦК Профспілки працівників споживчої 
кооперації України щиро вітають Вас з 
ювілейним Міжнародним днем коопе-
ративів.

Кооперативна громадськість світу 
1 липня 2017 року урочисто відзначає 
95-ту річницю свята усіх кооператорів, 
започаткованого Міжнародним Коопе-
ративним Альянсом ще у 1922 році, та 
вже 22-й рік святкується під егідою Ор-
ганізації Об’єднаних Націй.

Нині це свято відзначається під деві-
зом МКА «Кооперативи гарантують, що 
ніхто не залишиться наодинці».

Саме завдяки кооперативній моделі, 
її міжнародно-узгодженим визначен-
ням, принципам та цінностям, які від-
різняються від усіх інших форм підпри-
ємницьких організацій, можна подола-
ти будь-яку соціальну нерівність.

За даними Всесвітнього Кооператив-
ного моніторингу, 300 найбільших коо-
перативів мають 2,5 трильйона доларів 
річного обороту. Понад 250 мільйонів 
людей організовують свої кошти через 
кооператив.

Завдяки масштабному створенню і 
поширенню багатства кооперативами 
ЮНЕСКО (Організація Об’єднаних На-
цій з питань освіти, науки і культури) 
недавно додала кооперативи до списку 
нематеріальної культурної спадщини 
людства. Тепер кожна держава-член по-
винна зробити крок для кооперативного 
визнання.

Укркоопспілка підтримує ініціативи 
Міжнародного Кооперативного Альян-
су для вирішення проблеми зростання 
соціальної, гендерної, расової, політич-
ної та релігійної нерівності, і надалі 
буде працювати в цьому напрямі для 
успішного майбутнього Кооперативної 
Ідеї.

Вже понад 150 років в Україні спо-
живча кооперація була і залишається 
ефективною формою забезпечення еко-
номічних, соціальних і культурних по-
треб людей.

Впевнені, що українські кооператори 
й надалі докладатимуть максимум зу-
силь для реалізації головної мети спо-
живчої кооперації – задоволення еконо-
мічних, соціальних та інших потреб 
членів споживчих товариств, здійснен-
ня історично притаманної їй соціальної 
місії служіння людям і державі.

Бажаємо всім кооператорам натхнен-
ня творити і працювати, щоб зміни на 
краще в споживчій кооперації відбува-
лися якомога швидше і продуктивніше, 
а система зайняла гідне місце в економі-
ці держави та ефективно сприяла здій-
сненню суспільних перетворень в Укра-
їні.

Зичимо Вам і вашим родинам щастя, 
здорового довголіття, добробуту, миру 
й злагоди!

Голова Правління Всеукраїнської 
центральної спілки споживчих

 товариств
Л.І. ГОРОХОВСЬКИЙ

Голова ЦК Профспілки працівників 
споживчої кооперації України

В.П. ЛЕВИЦЬКИЙ

ШАНОВНІ ДРУЗІ!

Від щирого серця вітаю кооперативну громаду 
України з 95-ю річницею Міжнародного дня коопера-
тивів!

Сьогодні кооперація займає важливе місце у структурі 
національної економіки, а вітчизняні кооперативні орга-
нізації і підприємства роблять вагомий вне-
сок у забезпечення зайнятості населення, оптимального 
використання місцевих ресурсів та поліпшення со-
ціально-економічного і культурного рівня життя людей.

Своєю діяльністю кооператори ефективно сприяють 
впровадженню економічних та соціальних реформ, 
розвиткові підприємницької ініціативи, задоволенню 

потреб людей у якісних товарах і послугах, створюють 
умови для підвищення добробуту населення.

Запевняю, що у Верховній Раді України кооперато-
ри завжди знайдуть підтримку та сприяння у всіх ініці-
ативах, спрямованих на поширення в державі демо-
кратичних цінностей, забезпечення прав та свобод 
громадян, проведення важливих економічних і соці-
альних перетворень.

Щиро бажаю вам, вашим родинам міцного здоров’я, 
щастя, добра, нових здобутків та трудових перемог за-
для процвітання України!

Андрій ПАРУБІЙ, 
Голова Верховної Ради України

ШАНОВНИЙ ПАНЕ ГОРОХОВСЬКИЙ!

В Україні, як у всьому світі, Міжна-
родний день кооперативів буде від-
значений 1 липня 2017 року. Він під-
креслить одну універсальну позицію 
єдності.

Цей Міжнародний день настав у ва-
гомий час для історії людства. У всьо-
му світі прийшов час для заклику до 
більшої соціальної справедливості, 
більшої поваги до людської гідності, 
більшої солідарності.

Тривала криза мала дуже серйозні 
та помітні наслідки для наших сус-
пільств. Вона змінила їх. Мільйони 
людей існують без роботи і соціальної 
інтеграції, їх кількість продовжує зрос-
тати. У сучасних суспільствах політи-

ка потребує більшого, ніж будь-коли, 
вирішення реальних потреб грома-
дян. Кооперативні підприємства – з 
усіх секторів та з усього світу – довели 
свою потрібність для людей у їх по-
всякденному житті, а також те, що 
вони є невід’ємною складовою їхніх 
принципів та цінностей. Фактично, коо-
перативні підприємства завжди нама-
галися довести, що кожна людина в 
суспільстві має рівні права. Справді, з 
моменту свого створення кооператив-
ний рух посідає провідну роль для вті-
лення в суспільстві за допомогою де-
мократичних норм, принципів солі-
дарності, поваги до прав людини. Не-
зважаючи на складний соціальний і 
економічний контекст, кооперативний 
рух зареєстрував економічне зростан-

ня, зумів витримати глобальні фінан-
сові та економічні кризи. Кооператив-
ний рух завжди сприяв різноманітнос-
ті людей. Підтримуючи всіх людей – у 
тому числі вразливі групи іммігрантів, 
молодих, жінок, інвалідів, безробіт-
них, людей з обмеженими можливос-
тями, та інші – кооперативний рух ко-
жен день створював кращий світ і кра-
ще майбутнє для майбутнього поко-
ління.

Від імені Міжнародного Коопера-
тивного Альянсу я бажаю Вам і всім 
українським кооператорам щасливого 
Міжнародного дня кооперативів!

Монік Ф. ЛЕРУ,
президент Міжнародного 

кооперативного альянсу

ШАНОВНІ УКРАЇНСЬКІ КООПЕРАТОРИ!

Прийміть мої щирі вітання за продуктивний рік 
професійних досягнень з нагоди 95-го Міжнародного 
дня кооперативів!

Також я вітаю вас за впевнені дії, спрямовані на за-
хист і просування кооперативної моделі в Україні, з її 
унікальними принципами та цінностями. Історично сила 
нашого руху в його найціннішому активі – народі. А ре-
зультат нашої роботи спрямований на покращення жит-
тя наших членів. Жодна інша економічна модель у світі 
не може похвалитися такими можливостями.

Під час мого візиту до України у грудні 2016 р. з нагоди 
150-річчя споживчої кооперації України та 200-річчя 
Львівського торговельно-економічного університету я 
відчув велику гордість. Адже став свідком справжньої 
магічної співпраці та побачив, як єдність навколо спільних 
кооперативних принципів та цінностей стимулює 
український споживчий кооперативний рух іти вперед.

Тема 95-го Міжнародного дня кооперативів – «Коопе-
ративи гарантують, що ніхто не залишиться наодинці». 
Я з гордістю можу сказати, що, незважаючи на 
різноманітні виклики, часом дуже серйозні, система 
Укркоопспілки веде щоденну боротьбу задля втілення 
ідеї, щоб ніхто не залишився наодинці!

Також, я хочу скористатися цією можливістю, щоб 
висловити щиру подяку моєму колезі та кооперативно-
му брату, доктору Іллі Гороховському – Голові Укр-
коопспілки, за його активну підтримку та конструктивну 
співпрацю із європейським споживчим кооперативним 
рухом та за створення умов для взаєморозуміння, на-
вчання та партнерських стосунків в ім’я наших коо-
ператорів!

До зустрічі незабаром, дорогі кооператори!

З кооперативною повагою 
Массімо БОНЖІОВАННІ, 

Президент Євро Кооп

ШАНОВНІ КООПЕРАТОРИ!

У Міжнародний день коопера-
тивів колеги з усього світу збира-
ються разом, щоб відзначити цей 
важливий день у житті кожного коо-
ператора. Незалежно від культури, 
статі чи соціального стану, коопера-
тори об’єднуються для підтримки 
та розширення можливостей наших 
спільнот, поділившись моделлю, 
яку можна назвати «об’єднанням у 
різноманітності».

Ми бажаємо, щоб наші шановні 
українські кооператори гарно від-
значили цей день та сподіваємося, 
що цінності, які ми сповідуємо, на-
дихатимуть людей та громади до-
вкола вас.

Щасливого Міжнародного коо-
перативного дня!

Агнес МАТІС,
директор Кооперативів 

Європи

Шановні члени споживчих 
товариств, працівники і ветерани 
споживчої кооперації Фастівщини! 

Правління Спілки Споживчих То-
вариств Київської області щиро 
вітає Вас із 100-річним ювілеєм від 
дня створення районного спожив-
чого товариства та з Міжнародним 
днем кооперативів!

На шляху свого історичного роз-
витку кооперація Фастівщини прой-
шла періоди піднесення, спаду, 
розквіту та різноманітних випробу-
вань на життєздатність. Завдяки 
невтомній праці багатьох поколінь 
в районі створена значна мате-
ріально-технічна база, що стала 
важливою складовою частиною 
соціальної інфраструктури села.

Сьогодні діяльність кооператорів 
робить вагомий внесок в орга-
нізацію торговельного обслугову-
вання сільського населення. Своє 

професійне свято кооператори рай-
ону відзначають 100-річним юві-
леєм створення районного спожив-
чого товариства. 

Прийміть щиру вдячність за на-
полегливу працю та побажання но-
вих успіхів у служінні на благо лю-
дей, зміцнення єдності й згур-
тованості, вірності кращим коопе-
ративним традиціям.

Також усім кооператорам Київ-
щини та всієї України зичимо насна-
ги, мудрості, енергійності, терпіння. 
Хай невичерпними будуть при-
таманні вам людяність, доброта, 
професійна майстерність. Бажаємо 
вам міцного здоров’я, удачі та щас-
ливого життя під мирним небом 
України!

З повагою
Віталій МЯСНІКОВ, 

в.о. голови ССТ Київської обл.

ДО 100-РІЧЧЯ КООПЕРАЦІЇ ФАСТІВЩИНИ
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95-Й МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ КООПЕРАТИВІВ 

С
ьогодні людство у 
своєму розвитку пе-
реживає, можливо, 
навіть один із най-
складніших періодів 

своєї історії. До проблем теро-
ризму світового масштабу, 
війн, дефіциту енергоресурсів 
– проблеми, що неухильно на-
сувається, до забруднення на-
вколишнього середовища, бра-
ку питної води, продуктів хар-
чування в ряді регіонів плане-

ти, додається ще одна. Фактич-
но вичерпані усі моделі сус-
пільного устрою: людство про-
йшло шлях від первіснообщин-
ного до капіталістичного. І жо-
ден із них не був досконалим, 
не приніс ідеальних умов для 
життя і праці кожної людини. 

Сьогодні людство у пошуку 
нової моделі свого подальшого 
розвитку. Останнім часом все 
частіше почала звучати думка 
про те, що в основу такої моделі 

може бути покладена коопера-
тивна ідея. Бо саме в основі коо-
перації лежать одні з найбільш 
гуманних принципів – взаємо-
допомоги, справедливого роз-
поділу прибутку, створення но-
вих робочих місць, гендерної 
рівності тощо. Ця думка є го-
ловною і у зверненні до коопе-
раторів світу Міжнародного Ко-
оперативного Альянсу з нагоди 
95-го Міжнародного дня коопе-
ративів, яке ми друкуємо у цьо-

му номері. Хто знає, можливо й 
справді кооперативна ідея у по-
вній мірі заволодіє розумом лю-
дей. А поки що ми, хто сьогодні 
перейняв естафету розбудови 
кооперації, яка триває ось уже 
150 років, повинні продемон-
струвати суспільству переваги 
кооперативної ідеї.  

У святковому номері «Ві-
стей…» ми друкуємо матеріа-
ли, які свідчать про переваги 
кооперативного способу ве-

дення господарства, розпові-
даємо про людей, які давно 
повірили у цю ідею.

Оксана ГУЦУЛ,
головний редактор «Вістей…»

У той час, коли соціальна нерів-
ність зростає в усьому світі, треба 
пам’ятати, що вирішити цю пробле-
му може кооперативна модель. 
Адже її міжнародно-узгоджені пра-
вила, принципи та цінності відрізня-
ються від усіх інших форм підприєм-
ницьких організацій. Ці принципи 
свідчать про головне: членство в 
кооперативній сфері дає можливість 
працювати без дискримінації для 
людей.

Відкрите членство до кооперати-
вів дає доступ до створення багат-
ства і ліквідації бідності. Це відбува-
ється за допомогою кооперативного 
принципу про економічну участь 
членів і демократичного контролю, 
кооперативного капіталу. Оскільки 
кооперативи існують в інтересах лю-
дей, а не капіталу, то вони розподі-
ляють багатства більш справедли-
вим чином.

Відкритий доступ, який забезпе-
чують кооперативи, поширюється на 
всі сектори бізнесу: заощадження та 
кредитні кошти, сільське господар-
ство й рибальство, придбання това-
рів та послуг, охорону здоров’я, жит-
лове будівництво, страхування, про-
мислові послуги та багато іншого.

Кооперативи також сприяють зо-
внішній рівності через принцип: 
«турбота про співтовариство». Та-

кож кооперативи широко поширю-
ють програму сталого розвитку в 
економічному та соціальному плані. 
Ці зобов’язання розповсюджені по 
всьому світу та мають підтримку се-
ред громадськості. 

Кооперативи намагаються зроби-
ти позитивний внесок у розвиток 
економічних та соціальних моделей 
для людства. Глобалізація повинна 
відбуватися за допомогою коопера-
тивного руху. За інших умов буде 
створена ще більша нерівність.

Кооперативи досягли результатів 
не в якості благодійних організацій, 
а як підприємницькі організації са-
модопомоги. Вони зросли у світово-
му масштабі, через громадські феде-
ративні структури надаючи все біль-
ше послуг, які потребують члени 
кооперації. 

За даними Всесвітнього коопера-
тивного моніторингу, 2,5 трильйона 
доларів річного обороту припадає 
на 300 найбільших кооперативів. 
Понад 250 мільйонів людей органі-
зовують  кооперативний рух, ство-
рюючи достаток. Ці факти стали 
приводом до того, що ЮНЕСКО (Ор-
ганізація Об’єднаних Націй з питань 
освіти, науки і культури) нещодавно 
додала кооперативи до списку не-
матеріальної культурної спадщини 
людства. ЮНЕСКО створила цей 

список ще у 2003 році, щоб засвідчи-
ти: людський досвід не вимірюється 
тільки матеріальними статками та 
пам’ятками.  Він вимірюється діяль-
ністю людей і традиціями. Усі дер-
жави повинні усвідомити позицію: 
кооперативи прагнуть до створення 
більш справедливого розвитку про-
цесів глобалізації. 

Важливо відзначити, що сучасні 
проблеми полягають не тільки в не-
рівності доходів, але і в гендерній 
нерівності. Жінки часто позбавлені 
доступу до важливої діяльності, не-
обхідної для поліпшення їх життя. 
Недискримінаційні принципи коопе-
ративної діяльності – це соціальна, 
расова, політична і релігійна рів-
ність.

У 95-й Міжнародний день коопе-
ративів Міжнародний Кооператив-
ний Альянс закликає кооперативи по 
всьому світу звернути увагу на про-
блеми, викликані зростанням нерів-
ності, і засвідчити свою прихиль-
ність щодо забезпечення рівності у 
своїх громадах. Щоб зробити коопе-
ративний внесок для виправлення 
ситуації. Платформа «Coops 2030» 
надає можливість кооперативам на-
дати ідеї для реалізації цілей сталого 
розвитку. А Міжнародний Коопера-
тивний Альянс закликає всі коопера-
тиви іти цим шляхом.

Європейський парла-
мент залучає кооперативи 
до роботи над майбутньою 
спільною економікою. Таку 
співпрацю кооперативи Єв-
ропи сприймають як зрос-
тання інтересу Європарла-
менту до кооперативної мо-
делі в розбудові спільної 
економіки, що зробить її 
більш ефективною.  

15 червня 2017 року Євро-
пейський парламент при-
йняв резолюцію про «Поря-
док денний спільної еконо-
міки Європи», яка враховує 
пропозиції від Кооперативів 
Європи, визнає потенціал 
спільної економіки у спри-
янні створення нових мож-
ливостей для громадян, спо-
живачів і працівників.

Кооперативи Європи ві-
тають зростаючий інтерес 
до спільної економіки, за-
снований на спільних біз-
нес-моделях, і вважають 
важливим виявляти і усува-
ти бар’єри на шляху виник-
нення спільних підпри-
ємств, особливо стартапів. 
Крім того, в резолюції роз-
глядаються питання конку-
ренції, податкові проблеми, 
вплив на ринок праці та 
права працівників, а також 
місцеві аспекти спільної 
економіки тощо. 

Метою співпраці між Єв-
ропейским парламентом і 
Кооперативами Європи є 
створення спільної еконо-
міки – більш ефективної, 
динамічної, соціально від-
повідальної і екологічно 
стійкої по всій Європі. 
Кооперативні приклади 
включають бізнес-моделі, 
що дозволяють мати демо-
кратичний контроль над 
спільними послугами і 
сприяють більш продук-
тивній роботі. 

Агнес Матіс, директор 
Кооперативів Європи, за-
значила:

– Завдяки давній тради-
ції солідарності та соці-
альних інновацій, євро-
пейський континент пер-
шим побачив появу коопе-
ративних стартапів, які 
формували спільну еконо-
міку, розширювали мож-
ливості своїх користува-
чів і генерували перевагу 
для місцевих громад. Ми 
розраховуємо на подаль-
шу роботу з інституціями 
ЄС та політиками для 
створення амбітних та 
сприятливих умов для со-
ціально орієнтованих  гос-
подарств.

Власна інформація

За сумлінну працю, особистий вне-
сок у розвиток споживчої кооперації 
України та з нагоди ювілейних дат на-
городжено

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ Всеукра-
їнської центральної спілки споживчих 

товариств та ЦК Профспілки працівни-
ків споживчої кооперації України:

КІКОТЯ Миколу Олександрови-
ча, заступника головного бухгалтера 
Підприємства облспоживспілки «Жи-
томирський кооперативний ринок» 
Спілки споживчих товариств Жито-
мирської області;

ГРАМОТОЮ Всеукраїнської цен-
тральної спілки споживчих товариств 
та ЦК Профспілки працівників спожив-
чої кооперації України:

КРАВЦОВА Олександра Володи-
мировича, директора Підприємства 
споживчої кооперації «Млин на Бузі» 
облспоживспілки Спілки споживчих 

товариств Миколаївської області;
відзначено ПОДЯКОЮ Правління 

Всеукраїнської центральної спілки спо-
живчих товариств (Укркоопспілки):

ЗАБОЛОТНУ Олену Михайлівну, 
головного бухгалтера Миколаївської 
райспоживспілки Спілки споживчих 
товариств Львівської області.

КООПЕРАТИВИ ЯК НОВА МОДЕЛЬ 
ДЛЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА

 КООПЕРАЦІЯ І СВІТ

НАГОРОДИ

ЗАСЛУЖЕНІ ВІДЗНАКИ 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ 
ЗАЛУЧАЄ КООПЕРАТИВИ ДО СПІВПРАЦІЗАЛУЧАЄ КООПЕРАТИВИ ДО СПІВПРАЦІ

КООПЕРАТИВИ – СПРАВЕДЛИВИЙ 
МЕХАНІЗМ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Повідомлення Міжнародного Кооперативного Альянсу

«Нагородою за добру справу служить здійснення її».
СЕНЕКА, римський фiлософ
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95-Й МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ КООПЕРАТИВІВ

Міжнародний день коопера-
ції для українських кооперато-
рів – той рубіж, коли підбива-
ються певні підсумки, а також 
визначається перспектива. Тим 
паче, що легше це зробити, оці-
нивши пройдений шлях інозем-
них колег. Адже споживча коо-
перація України – член світових 
та європейських кооперативних 
структур: Євро Коопу, Міжна-
родного  Кооперативного 
Альянсу, Кооперативів Європи 
та інших. Членство у цих струк-
турах, контакти із колегами до-
помагають вітчизняним коопе-
раторам не просто вивчати до-
свід роботи галузі у різних кра-
їнах, розуміти перспективи сві-
тового кооперативного руху, 
тенденції та принципи його роз-
витку. Ці контакти допомага-
ють визначити напрями, якими 
треба рухатися українській спо-
живчій кооперації, щоб і надалі 
залишатися повноцінним грав-
цем на економічних теренах 
держави – саме на цих тезах на-
голошував Голова Правління 
Укркоопспілки І.Л. Горохов-
ський під час інтерв’ю «Ві-
стям…», коли розповідав про те, 
як працює кооперація Фінлян-
дії, із чим ознайомилася укра-
їнська делегація під час візиту 
до фінського міста Тампере, де 
відбулося засідання Генераль-
ної Асамблеї Євро Кооп. 

Розмова із Іллею Леонідови-
чем вийшла далеко за межі 
тільки успішного досвіду Фін-
ляндії…  

ПРО СХОЖІ МОМЕНТИ ІСТОРІЇ
– Фінляндія вражає багать-

ма моментами, – починає роз-
мову Ілля Леонідович. – Примі-
ром, як там ставляться до робо-
ти, до навколишнього середо-

вища, як серйозно думають про 
майбутнє. 

Якщо поглянути на історію 
цієї країни, то розумієш, що у 
нас є схожі періоди. Ця країна 
тривалий час була у складі Ро-
сійської імперії, пережила 
агресивний напад Росії у 1939-
му. Але тоді 5-мільйонна Фін-
ляндія вистояла проти вели-
чезного СРСР, відстояла свою 
свободу. Цей факт своєї історії 
фіни добре пам’ятають і пиша-
ються ним. Але пройшов час і 
кооперація Фінляндії сьогодні 
має свої бізнес-інтереси у при-
кордонних регіонах Росії, зо-
крема у Санкт-Петербурзі. Я за-
питував у колег, чи ті сторінки 
історії не заважають тепер 
мати ділові стосунки із росія-
нами. На це отримав мудру від-
повідь: географію не зміниш, 
не може країна спакувати че-
модани і переїхати в інший ре-
гіон, до інших сусідів. Треба 
вчитися жити із таким специ-
фічним сусідом.  

– А чи побачили ви схожі 
моменти у розвитку коопе-
рації фінської і української?

– Сьогодні кооперація Фін-
ляндії – надзвичайно потужна 
структура. Але так було не за-
вжди. У 90-ті роки на фоні за-
гальної економічної кризи у 
кооперації Фінляндії також ви-
никли серйозні проблеми. На-
стільки серйозні, що навіть ве-
ликі оптимісти говорили, що 
досить її реанімувати, давайте 
дамо їй спокійно вмерти. Щоб 
досягти сьогоднішнього рівня, 
кооператори Фінляндії про-
йшли через багато випробу-
вань і проблем. З позицій сьо-
годення можна говорити про 
те, що із подібними проблема-
ми зустрілися багато країн Єв-

ропи. У тому числі й Україна. 
Але там, де їх вирішили – коо-
перація процвітає, де ні – її 
просто немає. 

Мені настільки сподобався і 
зацікавив кооперативний до-
свід цієї країни, що я запросив 
колег із Фінляндії у серпні від-
відати Україну. Хочу організу-
вати зустріч із нашими керів-
никами споживспілок облас-
тей, іншими провідними фахів-
цями Укркоопспілки, щоб вони 
із перших вуст почули, як роз-
будовувалася кооперація Фін-
ляндії і яких висот досягла.

ПРО ПОКАЗНИКИ, 
ЯКІ ВРАЖАЮТЬ

– Що ж це за структура 
сьогодні?

– S-група – це бізнес-структу-
ра, створена корпорацією SOK. 
У свою чергу корпорація SOK 
утворена 20 кооперативами. За 
структурою кооперація має на-
ступні напрями діяльності: про-
довольчі продукти і бакалія; за-
правки; банківські послуги; го-
телі та ресторани; універмаги 
та спеціалізовані магазини 
(промислова група товарів).

Наведу кілька цифр. Частка 
корпорації SOK на ринку роз-
дрібної торгівлі – 47%, на рин-
ку газових заправок – 80%, у 
корпорації понад 1600 магази-
нів, які дають товарооборот 
близько 8 млрд. євро. У спожив-
чій кооперації Фінляндії є 
кілька форматів магазинів:

- магазини Призма – вони ве-
личезні, на кшталт наших най-
більших гіпермаркетів;

- АВС-маркети складаються 
із заправок, цілодобових торго-
вельних комплексів, у якому є 
супермаркет, ресторан, фаст-
фуд, стокові магазини, куди з 

універмагів ідуть товари за 
зниженими цінами;

- С-маркети формату супер-
маркет. А також інші формати, 
як от «Алепо», «Сейл».

Загалом обсяги діяльності 
S-групи сягають понад 11 млрд. 
євро, щорічний прибуток 350 
млн. Оце масштаби! 

Особливу увагу надають роз-
витку готельного бізнесу. Коо-
перація Фінляндії має 51 готель 
Sokos. Це сучасні чудові 3-4 зір-
кові готелі, а крім цього вони 
ще мають 8 готелів «Редсіон-
Блю», які працюють за принци-
пом франшизи. Також торгують 
аксесуарами для машин, сіль-
ськогосподарськими товарами, 
окремий сегмент діяльності – 
кооперативи з вирощування 
лісу й переробки деревини.  

Ще одна надзвичайно важ-
лива цифра – 3,7 мільйона фі-
нів із 5-мільйонного населення 
країни(!) користуються картка-
ми лояльності в роздрібній ме-
режі SOK, з них 2,3 млн. – є чле-
нами споживчої кооперації. 
Минулого року на премії та бо-
нуси членам кооперативів ви-
платили  майже 400 млн. євро.

Членство у кооперативній 
структурі – один із моментів, 
який кардинально відрізняє 
наші кооперації, член спожив-
чого кооперативу повинен ви-
різнятися почуттям власника. 
За будь-яких умов! Тобто купу-
вати товари в кооперативних 
магазинах, отже, голосувати 
своїми грошима за кооперацію, 
брати участь у кооперативно-
му житті тощо. Так є у Фінлян-
дії. У нас же про своє членство 
у споживчій кооперації часто 
згадують тільки тоді, коли 
мова заходить про майнові пи-
тання. Таке однобоке відчуття 
власника робить однобокою і 
саму кооперацію. Загалом 
членство у кооперативній 
структурі – дуже цікава і пока-
зова річ. Адже якщо поверну-
тися до витоків споживчої коо-
перації, то створювалася вона 
зовсім не для того, аби члена 
кооперативу зробити власни-
ком майна. А щоб покращити 
його можливості у сфері спо-
живання: щоб він міг у своєму 
магазині придбавати кращі за 
якістю товари за кращою ці-
ною. У нас же чомусь ці прин-
ципи перейшли в іншу площи-
ну.

ЗАПОРУКА УСПІХУ – 
В ОБ’ЄДНАННІ  

 

– За рахунок чого, на вашу 
думку, кооперація Фінлян-
дії досягла таких потужних 
показників?

– Там люди вчасно зрозумі-
ли, що їхня сила – в єдності. 
Нам наводили такий приклад: 
у Фінляндії було багато влас-
ників невеликих ділянок лісу. 
Протягом кількох років трива-
ла велика робота по об’єднан-
ню  роздрібнених лісових гос-
подарств в кооперативи. І зараз 
левову долю переробної про-
дукції лісової промисловості 
дає кооперація. 

Сьогодні основа успіхів коо-
перації Фінляндії – в її об’єд-
нанні і укрупненні. Ці два шля-
хи мають відбуватися пара-
лельно. Бо, щоб об’єднатися, 
треба було пройти шлях укруп-
нення  від великої кількості 
дрібних кооперативів до 20 по-
тужних і міцних. Процес укруп-
нення пройшли більшість коо-
перацій Європи – Франція, Іта-
лія, Англія, Німеччина й інші. 
Як правило він був і складним, 
і болісним для всіх. Але там, де 
він відбувся, кооперація процві-
тає, а де ні – вона просто зникла 
з економічної мапи певної кра-
їни.  

На жаль, ми у себе, в Украї-
ні, поки що впевнено на шлях 
об’єднання не стали. Маємо по-
над 2 тисячі юридичних осіб. 
Скажіть мені, де краща керова-
ність, більш сприятливі умови 
для проведення реформ, де лег-
ше дійти спільної думки, 
спільних позицій – там, де 2 ти-
сячі керівників, чи 20?  Думаю, 
відповідь очевидна.

– Яким чином функціонує 
ось цей спільний кооператив-
ний механізм у Фінляндії?

– Понад 1600 магазинів пра-
цюють як єдина мережа: із єди-
ною ціновою, асортиментною 
політикою та системою знижок. 
Всі постачальники із своєю про-
дукцією змагаються на основі 
конкурентних переваг. Тобто 
ніхто нікому не може нав’язати 
якийсь товар, бо він подобаєть-
ся комусь особисто. Є група фа-
хівців, аналітичний центр, де 
аналізують товар і роблять ви-
сновок, що він найбільш конку-
рентний. І тільки тоді він з’яв-
ляється на полицях магазинів. 
У фінській кооперації намага-
ються використовувати прямі 
поставки, з мінімальною кіль-
кістю посередників. Усі 1600 ма-
газинів проводять закупівлі че-
рез єдиний центр. 

Фіни створили унікальний за 
своїми можливостями і масш-
табами логістичний центр пло-
щею у 200 тис. кв. м. У ньому ро-
ботизовано усі процеси. Спосте-
рігаючи за тим, як функціонує 
логістичний центр, у мене було 
враження, що я перебуваю не 

Ілля ГОРОХОВСЬКИЙ:

«ДОСВІДОМ ТРЕБА НЕ ТІЛЬКИ 
ЗАХОПЛЮВАТИСЯ, А Й ЗАПРОВАДЖУВАТИ»
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95-Й МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ КООПЕРАТИВІВ «Досвід – найкращий учитель, 
тільки плата за навчання занадто висока».

Томас КАРЛЕЙЛЬ, британський письменник

просто в іншій країні, а на ін-
шій планеті! 

До речі, там дуже успішно 
використовується так званий 
private label: можуть собі до-
зволити замовити, приміром, 
фірмі «Нестле» шоколадки під 
своїм кооперативним брендом. 
І люди цю продукцію сприйма-
ють вже як кооперативний 
бренд. Але до всього товару ви-
ставляються дуже високі стан-
дарти якості. Бо, вважають, що 
кооперативний товар завжди 
повинен асоціюватися із висо-
кою якістю і прийнятними ці-
нами.

НЮАНСИ ЦІНОУТВОРЕННЯ 
ПО-ФІНСЬКИ

– Готуючись до нашої роз-
мови, у матеріалах про коо-
перацію Фінляндії звернула 
увагу, що вони велику увагу 
приділяють ціноутворенню. 
А як знаходять баланс, щоб 
було і недорого споживачу, і 
собі не у збиток?

– Тут є певна дилема: якщо 
знижуються ціни, то, відповід-
но, зменшується і прибуток. Фі-
лософія ціноутворення наступ-
на: прибуток, отриманий від 
продажу товарів, розподіляєть-
ся між кооперативами, які є 
співвласниками бізнесу. Як вже 
зазначали: якщо ціна менша – 
менший прибуток, менше отри-
мують кооперативи після розпо-
ділу. Втім, купували ж товар 
члени кооперативів за нижчою, 
ніж в магазинах конкурентів, ці-
ною. Тобто все одно отримали 
вигоду. Там дуже уважно відсте-
жують процес ціноутворення і 
нижче певного рівня не опуска-
ються. Один із головних прин-
ципів торгівлі в кооперації Фін-
ляндії так і звучить: наше поста-
чання завжди ґрунтується на 
мережевому встановленні цін.

ПРО ПРИНЦИПИ ТОРГІВЛІ 

– Чи можете назвати інші 
принципи торгівлі, які, мож-
ливо, ми готові собі запози-
чити?

– Кожен принцип, за яким 
торгує кооперація Фінляндії, 
правильний і логічний. Зву-
чать вони так:

- ми не продаємо наших тор-
говельних місць постачальни-
кам; 

- ми не беремо товар будь-
яких постачальників;  

- ми управляємо викладкою 
в наших магазинах самостійно;

- ми не допускаємо жодної 
маркетингової діяльності на-
ших постачальників;

- ми не дозволяємо представ-
никам наших постачальників 
відвідувати наші магазини для 
бізнес-контактів з персоналом 
магазину;

- наша закупівельна ціна – за-
вжди чиста ціна. І якщо поста-
чальник пропонує нам знижку, 
то достатньо одного кліку на 
комп’ютері – і у всій мережі ціна 
на визначені товари знижена.

Якщо говорити про застосу-
вання цих принципів у коопе-
ративній торгівлі України, то 
поки що у нас все робиться із 
точністю до навпаки. Заявляти 
про правильне їх використання 
зможемо, якщо пройдемо про-
цес об’єднання. Я не бачу іншо-
го, альтернативного шляху для 
розвитку торговельної галузі 
споживчої кооперації без ство-
рення кооперативної мережі, 
яка існуватиме не де юре, а де 
факто. До речі, об’єднання – 
один із ключових принципів 
Міжнародного Кооперативного 
Альянсу.  

Переваги об’єднання в тор-
говельну мережу очевидні. Ду-
маю, мені б не довелося чути 
ось таких нарікань, коли при-
їжджаю на наші об’єкти на 
селі, що місцева влада дозво-
лила понабудовувати магази-
нів і тепер вони створюють 
конкуренцію кооперативним. 
Але чому влада не повинна 
цього робити? Вона завжди за-
цікавлена у тому, щоб було 
більше послуг, з яких платити-
меться більше податків. А що 
конкурувати поодинці важко, 
то це факт.

У наших вишах, починаючи 
із 90 років, вчать тому, що кон-
куренція дуже корисна для роз-
витку економіки, торгівлі, що 

вона дає можливість з’явля-
тися на ринку новим товарам, 
підвищує якість послуг, знижує 
ціни. Але не говорять про голо-
вне – конкуренція це дуже жор-
стока річ, це не спосіб спільно-
го існування, це боротьба за іс-
нування на ринку. У реальному 
житті конкуренція передбачає 
знищення конкурентів. Про це 
не прийнято говорити, але ми 
повинні про це пам’ятати. У на-
шому випадку, коли ми говори-
мо, що змушені вести конку-
рентну боротьбу, треба розумі-
ти, що без реального об’єднання 
у торговельну мережу нас чекає 
не просто програш ми зникнемо 
з ринку. Отже  тільки об’єднав-
шись ми зможемо отримати 
конкурентні переваги для робо-
ти. Якщо магазини об’єднані в 
мережу, то за рахунок обсягів 
можна отримати нижчі ціни, 
вигідніші умови оплати това-
рів, маркетингові бонуси тощо. 
Тому, повторюю, іншого шляху, 
ніж об’єднання в торговельні 
мережі, для успішної конкурен-
ції немає.  

– Окрім об’єднання, як на 
мене, важливим є процес за-
стосування в торгівлі сучас-
них комп’ютерних технологій.

– У Фінляндії величезна ува-
га приділяється розвитку су-
часних технологій. Там вважа-
ють, що все буде відцифровано 
вже до 2020 року. Фіни у цій 
сфері продумують усе до дріб-
ниць. Там розуміють, що мо-
більний телефон стане осно-
вним для покупця, через який 
надаватиметься уся інформа-
ція, створюватимуться можли-
вості для купівельних опера-
цій. Наведу вам такий при-
клад. Я вже казав, що у струк-
турі SOK є заправні станції. 
Клімат в цій країні холодний. 
Тож там продумали такий мо-

мент: коли людина у холодну 
пору року приїжджає на за-
правку, а виходити із машини 
не хочеться, то вона може ско-
ристатися додатком до мобіль-
ного телефону, з якого розраху-
ється, не виходячи з машини. 
Ніби дрібниця, але ж скільки 
комфорту для клієнта!

ПРО ГОЛОВНИЙ УРОК
 ФІНСЬКОГО ДОСВІДУ

– Іллє Леонідовичу, слуха-
ючи ваші враження від по-
баченого у кооперації Фін-
ляндії, розумію, що успішне 
майбутнє для української 
кооперації залежить від 
того, як і наскільки швидко 
вона зможе використати 
можливості для об’єднання 
ресурсів. Фінська коопера-
ція із свого об’єднання ви-
тиснула максимум. Яка ж 
їхня стратегія на майбутнє?

– Вибудовуючи стратегію, 
там враховують зміни, які пе-
реживає людство. Мова про 
цифрову епоху, вразливу еко-
номіку, конкуренцію, демогра-
фічні зміни. Тому стратегія фі-
нів базується на 4 аспектах:

1. Ми існуємо для наших клі-
єнтів. Для тих, хто приходить і 
купує;

2. Ми постійно вдосконалю-
ємось; 

3. Ми несемо відповідаль-
ність за навколишнє середови-
ще;  

4. Ми працюємо рентабель-
но.

Також тут велику увагу при-
діляють роботі з молоддю, яка 
приносить нові ідеї, нове ба-
чення, має свіжі знання. Адже 
сьогодні знання, за оцінками 
фахівців, застарівають кожні 
півтора року. На роботу в коо-
перацію Фінляндії не бояться 
запрошувати професійних і 
успішних менеджерів із інших 
бізнес-структур, прислухають-
ся до їх порад.   

Відчуваю, що в українській 
кооперації вже теж усвідоми-
ли: досвідом треба не тільки за-
хоплюватися, а й запроваджу-
вати. Наше майбутнє – в наших 
руках: або ми відпустимо ситу-
ацію і все піде самопливом, або 
вийдемо на новий об’єднавчий 
рівень і досягнемо ще більшо-
го, аніж інші розвинуті країни. 
Принаймні, всі передумови до 
цього маємо.

Розмову вела Оксана ГУЦУЛ

ВІТАЄМО!

НАТАЛІЮ МИКОЛАЇВНУ 
ВОЙТОВИЧ, 
голову циклової комісії комер-
ційних дисциплін Новомосков-
ського кооперативного коле-
джу економіки та права 
ім. С.В. Литвиненка Дніпропе-
тровської облспоживспілки, з 
ювілеєм, який вона відсвятку-
вала 25 червня.

Чарівна, привітна, уважна – саме та-
кою звикли бачити Наталію Микола-
ївну викладачі та студенти коледжу. 
За досить короткий час Н.М. Войто-
вич змогла пройти шлях від звичай-
ної студентки до голови циклової ко-
місії та провідного викладача коле-
джу. Люди поважають Наталію Ми-
колаївну за її порядність, добросо-
вісність, працелюбство. Вона заслу-
жено користується авторитетом у 
педагогічному колективі за компе-
тентність, почуття гумору, різнобіч-
ність інтересів, відданість коледжу. 
Студенти вдячні Наталії Миколаївні 
за те, що своїми вчинками для них 
вона є прикладом відповідальності 
та порядності, вміє радіти успіхам і 
близько сприймати невдачі своїх 
студентів. Адміністрація коледжу 
впевнена в тому, що Н.М. Войтович 
завжди впорається з усіма поставле-
ними перед нею завданнями, вико-
нає їх з надзвичайною точністю та 
відповідальністю.
Шановна Наталіє Миколаївно!
Вітаємо Вас з ювілейним днем наро-
дження і щиро зичимо доброго 
здоров’я на довгі роки, творчого на-
тхнення у праці на благо споживчої 
кооперації України і нашого коледжу, 
яскравих звершень на педагогічній 
ниві, нових здобутків, добробуту і 
щастя. Нехай ще довго залишається 
молодою Ваша душа, повниться ра-
дістю кожен прожитий день, нехай 
Ваше щире серце не знає втоми, а 
улюблена праця приносить насоло-
ду, визнання колег та студентів. Ви-
словлюємо почуття поваги і любові 
за Вашу працю, високий професіона-
лізм, незгасаючий оптимізм.
Минають, наче мить, десятки літ,
Вони як дощик по тоненькій шибці, 
Вони – як ніжний яблуневий цвіт, 
Вони – як тонкі струни в першій

 скрипці.
Тож хай той цвіт повік не обліта,
Нехай струна співає, а не рветься.
Хай доля не скупиться на літа,
Хай Божа благодать панує в серці.
Нехай життя квітує буйним цвітом
І день народження приходить знов 

і знов,
А доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя і любов!

З повагою

адміністрація, педагогічний 

та студентський колективи, 

ветеранська організація 

Новомосковського ККЕП 

ім. С.В. Литвиненка
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СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ 
БОРИСА ФЕДОРОВИЧА ШИНКАРУКА
Цей номер ми готували особливо ретельно. Адже він мав бути повністю присвячений нашому 
професійному святу – Міжнародному дню кооперативів. Але життя внесло свої корективи. Бо-
лючі, трагічні, з якими не хочеться миритися, у які не хочеться вірити.

Пішов із життя Борис Федоро-
вич Шинкарук. Головний редактор 
ПСК «Редакція газети «Вісті…», 
наш перший головний редактор. 
Людина, яка починала газету «Ві-
сті…», яка вибудовувала міцну, 
ефективну основу під усе наше під-
приємство. Цей фундамент виявив-
ся настільки міцним і потужним, 
що ось уже 25 років на ньому сто-
їть, розвивається, ефективно функ-
ціонує величезне і потужне підпри-
ємство.

Останній раз я спілкувалася із 
Борисом Федоровичем рівно мі-
сяць тому, коли від імені всього 
сьогоднішнього вістянсько-порад-
ницького колективу запрошувала 
на святкування 25-річчя «Вістей…». 
Він дуже зворушливо дякував за за-
прошення і делікатно відмовився. 
Здоров’я не дозволило приїхати Бо-
рису Федоровичу на наше спільне 
свято. Хоча саме він мав бути на 
ньому головною і дуже шанованою 
персоною.

У нашій редакції в коридорі, на 
видному місці висить  фотокопія 
першого номера «Вістей…», який 

вийшов у світ далекого 1992 року. 
Навряд чи команда, яка починала 
із Борисом Федоровичем Шинкару-
ком робити абсолютно нове галузе-
ве видання у дуже важкі для краї-
ни 90-ті, могла бути на сто відсо-
тків упевненою, що шлях у видан-
ня, і у команду, яку очолив Борис 
Федорович, буде настільки вда-
лим. Просто ті, кого зібрав довкола 
себе Борис Федорович Шинкарук, 
ще не усвідомлювали до повної 
міри, наскільки нам пощастило. 
Далеко не кожному, за його профе-
сійне життя, випадає нагода пра-
цювати під керівництвом людини 
такого масштабу, глибини, поряд-
ності, мудрості, професіоналізму, 
далекоглядності, яким був Борис 
Федорович Шинкарук. 

Журналіст за освітою, він був 
ще й чудовим господарником. 
Адже редакція газети «Вісті Цен-
тральної спілки споживчих това-
риств України», яка у 1992-му скла-
дался із колективу менше, аніж у 
10 чоловік, вже за кілька років, у 
пік свого розвитку, сягнула сотні. 
Це вже була не просто редакція од-
нієї газети. Народилося дуже по-
тужне, таке, що й сьогодні зберігає 
лідерство за тиражами на газетно-
му ринку України, видання «Порад-
ниця», під крилом «Вістей…» вида-
валися газети «Вісті. Діловий ви-
пуск», «Веселі вісті». Наше підпри-

ємство змогло побудувати свою ви-
давничу базу, яка на той час мала 
найсучасніше поліграфічне облад-
нання. Таких на всій території ко-
лишнього СНД було тільки два. І 
одне – на нашому комбінаті друку 
у Броварах. Щоб зорганізувати 
таке потужне підприємство, треба 
було вміти і прогнозувати, і ризи-
кувати.  Борис Федорович усе це 
вмів. 

Людина тільки такої широкої 
натури, таланту, поглядів, могла 
пристати на ідею провести під егі-
дою «Вістей…»  Всеукраїнський лі-
тературно-мистецький конкурс 
імені Дмитра Луценка. Багато ро-
ків поспіль цей конкурс був однією 
із помітних і вагомих подій куль-
турного життя країни. 

А ще дуже швидко Борис Федо-
рович перетворив наш колектив 
на справжню родину. Перетвори-
лося на гарну традицію, яку ми 
зберігаємо і досі, подорожі колек-
тивом по мальовничих куточках 
нашої країни. Борис Федорович 
знав про життя, проблеми і успіхи 
кожного свого співробітника. Але 
це ніколи не було просто цікавіс-
тю. Це було щирою небайдужістю 
до долі людей. І така ж сама щира 
готовність допомогти кожному, 
підтримати, порадити. Борис Фе-
дорович увійшов у життя усіх, з 
ким працював, і у свій 21-річний 
вістянсько-порадницький період, 
і раніше, не просто як керівник, 
колега, куратор. Він увійшов у 

наші долі, як дуже близька, рідна 
людина.

Але й редактором Борис Федоро-
вич був суворим. До тої високої 
планки професіоналізму, яку він 
виставив для себе, Борис Федоро-
вич підтягав усіх. Своїм прикла-
дом, настановами, порадами. Як 
багато людей, які пройшли школу 
Шинкарука у «Вістях…», потім 
упевнено йшли по життю, стали 
справжніми професіоналами. Хоча 
Борис Федорович вже 4 роки, як пі-
шов на заслужений відпочинок, 
його присутність у редакції і досі 
відчутна. Досить часто із тих на-
ших колег, кому пощастило працю-
вати «за Шинкарука», говорять – 
«шеф робив так…». І ми  розуміємо, 
що це про Бориса Федоровича. А ще 
ми й досі на ділові перемовини зби-
раємося у «Бориса Федоровича» – 
так називаємо той кабінет, де він 
сидів і який нині слугує за кімнату 
переговорів та зібрань. 

Понад усе Борис Федорович ці-
нував порядність людей – у всьому 
– в роботі, в стосунках, в родині. Він 
не терпів фальші й нещирості. 
Запам’яталася його фраза – бути 
гарним журналістом людину мож-
на навчити, а от порядності – ні. 
Його категоричність і принципо-
вість означали одне – він ніколи не 

зраджував своїм принципам і по-
глядам, ні перед жодною владою, 
ні перед жодним керівником.

Довкола Бориса Федоровича за-
вжди було багато людей – рідних, 
друзів, колег, знайомих. До нього 
горнулися, бо відчували і знали – 
такі, як він, завжди підтримають, 
допоможуть, порадять. Так воно і 
було. Завжди. 

Коли Бориса Федоровича не ста-
ло так раптово і неочікувано, поду-
малося, що він ніколи не мав часу на 
себе, навіть на своє здоров’я. У пер-
шу чергу він вирішував проблеми 
людей. У останніх розмовах по теле-
фону, Борис Федорович обіцяв, що 
восени, коли не буде так спекотно, 
він обов’язково приїде у Київ і підлі-
кується. А поки що йому так добре у 
селі, на батьківщині у Житомир-
ському краї. У затишному обійсті, 
де так багато зроблено його руками, 
або за його ідеями, у селі Малі Мош-
ківці  він провів останні дні свого 
життя. Сюди приїхали провести 
його в останню дорогу родичі, друзі, 
колеги. Нестерпний біль від втрати 
послаблює тільки одне – величезна 
вдячність долі за те, що у нашому 
житті був і назавжди залишиться 
Борис Федорович Шинкарук. 

Оксана ГУЦУЛ 

Правління Всеукраїнської центральної спілки споживчих това-
риств та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України 
висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, колегам з приводу 
передчасної смерті колишнього члена правління Укоопспілки, го-
ловного редактора ПСК «Редакція газети «Вісті Центральної спілки 
споживчих товариств України», заслуженого журналіста України 
Бориса Федоровича Шинкарука.

Хай земля йому буде пухом, а пам’ять людей – вічною.
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  ПОЗИЦІЯ ЛІДЕРА

Зі своїм беззмінним заступником Софією Анатолієвною ШЕЛУДЬКО З головою правління Маневицького СТ Володимиром Павловичем НАУМЧУКОМ

СПІЛЧАНСЬКО-СІМЕЙНИЙ 
ВУЗОЛ 

«У нас дуже гарні люди працюють», 
– любить повторювати, представляючи 
кооперацію району, Мирослава Петрів-
на, не відаючи при цьому, як високо ці 
самі люди, тобто її підлеглі, цінують 
свого керівника, якими епітетами на-
городжують поза очі.

Не вступивши з першого разу до 
Чернівецького університету, за мами-
ною порадою подала документи у міс-
цевий кооперативний технікум, мірку-
ючи: «Повчуся, аби рік не пропадав, а 
там буде видно». Але й року не знадо-
билося, щоб спочатку зацікавитися 
складною кооперативною економікою, 
а тоді й з головою пірнути в опануван-
ня азами майбутньої професії. Так у 
свої неповні 20 разом з дипломом това-
рознавця вона отримала призначення 
у Бузаківське споживче товариство, 
що у Камінь-Каширському районі.

– Машини у нас не було, до кожного 
села діставалися по бездоріжжю піш-
ки, – згадує своє посвячення у професію 
Мирослава Петрівна. – У мої обов’язки 
входило провести ревізію, скласти акти 
на тару, зібрати заявки, перевірити ви-
кладку товарів. Думала, відпрацюю 
три роки і повернуся додому, на рідну 
Івано-Франківщину.

Але дуже швидко талановитого мо-
лодого спеціаліста підвищують на по-
саді та переводять у Камінь-Кашир-
ську райспоживспілку. Тут вона по-
знайомилася з майбутнім чоловіком: 
Степан після закінчення лісотехнічно-
го інституту працював лісничим і 
якось прийшов провідати господарів 
квартири, де жив раніше і яку тепер 
винаймала Мирослава. Про такі зу-
стрічі кажуть: кохання з першого по-
гляду. З тих пір, а це вже більше соро-
ка літ, доля дівчини з гірського При-
карпаття зав’язалась у міцний спіл-

чансько-сімейний вузол із синьоокою 
Волинню.

КИНУТИ ЯКІР – 
І НЕ ПОМИЛИТИСЯ

Степана Олександровича признача-
ють головним лісничим Городоцького 
лісгоспу і молода сім’я кидає якір у Ма-
невицькому районі.

– Був період у моїй трудовій біогра-
фії, коли я «випала» з лона кооперації, – 
зізнається. – Працюючи директором уні-
вермагу, не мала можливості реалізува-
ти свій потенціал: мій попередник «ру-
бав» кожну ініціативу, диктуючи алогіч-
ні умови. Приміром, вважав за норму 
брати кредити під захмарні 360 відсотків, 
тим самим заганяючи систему у глухий 
кут. У цей час в Маневичі приїхав замож-
ний московський підприємець і звабив 
мене цікавою пропозицією: з орендова-
ного у споживчої кооперації приміщен-
ня зробити маркет – перший у райцентрі 
магазин нового формату. Як ми торгува-
ли! Якими обсягами оперували! Налаго-
дили товаропостачання з Білорусією, а 
скуплятися сюди приїздили навіть жите-
лі сусідньої Рівненщини.

Райспоживспілка на той час потопала 
в боргах і керівництво, аби полегшити фі-
нансове становище, вирішило продати 
маркет орендатору, у якого працювала 
Мирослава Петрівна. А тому тільки цього 
й треба було, бо давно вже поклав око на 
ласий шматок спілчанського пирога, про-
рахувавши наперед можливі прибутки.

– Що в цій ситуації робить Миросла-
ва Петрівна? – до розмови долучається 
заступник голови правління Мане-
вицької райспоживспілки Софія Ана-
толіївна Шелудько. – Просить правлін-
ня не продавати маркет, яким керує, а 
повернути його з оренди.

– Бо в душі я залишилася кооперато-
ром і мені не байдужа була майбутня 
доля системи, – пояснює свій вчинок 
пані Ковальчук.

А вже в липні 2005-го, рівно дванад-
цять років тому, спілчани, з чотирнад-
цяти(!) претендентів, обирають її своїм 
ватажком.

ВЗЯТИ ВЕРХ 
НАД ТЕЛЕФОННИМ ПРАВОМ

Ліпше б не згадувати, до якого зубо-
жіння була доведена система, але з піс-
ні слів не викинеш: 500 тисяч збитків, 
мізерна зарплата, громадське харчу-
вання у глибокій борговій ямі. 

– Вихід завжди знайдеться, якщо 
його наполегливо шукати, – час не змі-
нив переконань Мирослави Петрівни. 
– Нам і сьогодні бракує коштів, але ми 
не сидимо, склавши руки, а примудря-
ємось їх знаходити: з кимось домовля-
ємось, комусь щось обіцяємо і дотриму-
ємось даного слова – репутацією добро-
совісних партнерів дуже дорожимо. 
Продати – легко. А нам вдалося зберег-
ти всі структури: чотири споживчих то-
вариства, заготконтору, харчокомбі-
нат, базу, громадське харчування. 
Якщо у мене немає роботи, я хвора. А 
хворіти я не люблю, – жартує моя не-
втомна співрозмовниця.

Тривалий час маневицькі коопера-
тори харчували школярів, а це до деся-
ти  тисяч дітей з їхнього і Камінь-Ка-
ширського районів. У людей була робо-
та: одні випікали хліб, другі виготовля-
ли м’ясо-ковбасні вироби, треті постав-
ляли продукцію. Якби тендери прохо-
дили чесно, вони б і тепер їх вигравали, 
бо мають відповідну матеріальну базу, 
кваліфіковані кадри, хорошу репута-
цію серед батьків і підтримку місцевої 
влади. Але дзвінок з Києва ось уже 
кілька років поспіль вирішує справу не 
на користь спілчан.

– Та ми не втрачаємо надії: не погод-
жуємося з незаконними рішеннями, ос-
каржуємо їх, доводячи свою правоту. 
Стоятимемо до кінця, тому й цього року 
йдемо на тендери з вірою, що справедли-
вість візьме верх над телефонним правом.

У ПРАКТИЧНІЙ ПЛОЩИНІ
– Зараз акумулюємо кошти і спрямо-

вуємо зусилля на осучаснення торго-
вельної мережі. Найближчим часом ві-
зьмемося за наше кафе «Зустріч», – ді-
литься планами на перспективу пані го-
лова. – Заклад розташований у зручному 
місці райцентру, поряд автостанція. Є 
багато бажаючих у нас його купити, але 
нам і самим під силу привести його до 
конкурентоспроможного стану. Ставимо 
за мету у кожному селі, при наших мага-
зинах, відкрити заклади громадського 
харчування на зразок «Закусочних». 

Щось подібне ми зробили у с. Гараймів-
ка: там великий магазин і таке ж завбіль-
шки складське приміщення, яке пере-
форматували у сучасний бар. Це страте-
гічний напрям подальшої діяльності, 
котрий повинен активізувати сільське 
життя, забезпечити людей роботою, 
сприяти зростанню товарооборотів.

Багато років знаю Мирославу Петрів-
ну, часто зустрічаю її, як члена ради Укр-
коопспілки, на всеукраїнських коопера-
тивних заходах. У них вона не просто 
бере участь, а й долучається до активно-
го обговорення, а потім, обмінявшись 
міркуваннями з колегами, намагається 
теоретичні викладки перенести у прак-
тичну площину. Чому ж у неї фактично 
все виходить, а в багатьох інших – ні?

– Цього не може бути, – заперечує 
пані Мирослава. – Мабуть, погано ста-
раються. Треба економити і вміти раху-
вати – так нас орієнтують і налаштову-
ють керманичі нашої облспоживспілки 
Марта Іванівна Кандиба і Володимир 
Михайлович Горгут. Дуже правильно 
налаштовують. Хто не обтяжує себе об-
рахунками, той розпродує або здає в 
оренду навіть ті об’єкти, чий ресурс до 
кінця не вичерпаний. А це недоотрима-
ні кошти, поступова втрата наших по-
зицій на ринку товарів і послуг.

І наводить красномовні приклади, 
порівнюючи форми і методи господа-
рювання двох споживчих товариств:

– Є у нас Чорторийське СТ зі щомі-
сячним товарооборотом у мільйон гри-
вень. Перебуваючи на загальній систе-
мі оподаткування, вони сплатили за 
рік 200 тис. грн. податків – у рази біль-
ше, ніж новостворені СТ. Цьому голові 
простіше працювати по-старинці, ніж 
переходити на інші, причому законні 
види оподаткування. Але ми за них ві-
зьмемося, бо це марнотратство.

І зовсім інша картина в Куликови-
чах. Свого часу ми думали, що з цього 
СТ нічого не вийде. А сьогодні там 

дев’ять хороших магазинів. Голова пра-
цює без заступника, без товарознавця, 
сам щотижня їздить за товаром, зокре-
ма і в Рівне, сам розвозить його, особис-
то слідкує за асортиментом. І справи 
там з року в рік поліпшуються. Тобто, 
все залежить від людини, від її вболі-
вання за загальну справу.

В КООПЕРАЦІЇ НІКОМУ 
НЕ ПРАЦЮЄТЬСЯ ЛЕГКО

Мирослава Петрівна – жінка поза ві-
ком: енергійна, легка на підйом, завжди 
бадьора, відкрита до впровадження но-
вих, більш прогресивних і ефективних 
форм господарювання. У когось уже в со-
рок років погляд згасає, а в неї очі сві-
тяться і випромінюють добро. Гадаєте, у 
неї менше проблем, ніж в інших? З якого 
б такого дива: в кооперації нікому не пра-
цюється легко. Просто одні бачать світло 
в кінці тунелю, а інші, зневірившись, на 
півдорозі сходять з дистанції.

З подивом дізналася, що вона фак-
тично не буває у відпустці – лише пише 
заяви і числиться у ній, щоб не порушу-
вати трудове законодавство. О пів на 
восьму завжди на роботі, хоча живе в 
с. Городок, за 12 кілометрів. Як доїж-
джає? З сусідами, в яких є машина, а 
назад – коли і чим прийдеться. 

– Родина вже звикла до того, що вдо-
ма я лише ночую, домашні з розумін-
ням ставляться до моєї зайнятості. Я й 
дітей привела в кооперацію: і син, і неві-
стка – члени Маневицького споживчого 
товариства. Василь, як і батько, закін-
чив лісотехнічний, але дуже швидко 
зрозумів, що це не його, а Світлана має 
вищу кооперативну освіту. Хотілося б, 
щоб вони на базі орендованих магазинів 
створили споживче товариство нового 
зразка. Бо така заповзята молодь потріб-
на нашій системі, за нею – майбутнє.

Людмила ШАПОВАЛОВА
Фото Євгена ДОБРИНІНА

Мирослава КОВАЛЬЧУК: 
«ВИХІД ЗАВЖДИ ЗНАЙДЕТЬСЯ, 
ЯКЩО ЙОГО НАПОЛЕГЛИВО ШУКАТИ»
Мені не раз доводилося бувати на Волині й висвітлювати роботу маневицьких кооператорів. На те є ва-
гомі причини: саме Маневичі найчастіше продукують і одними з перших втілюють на своїй базі новатор-
ські ініціативи, щедро діляться з колегами набутим досвідом, стосунки між владою і кооперацією вибу-
довують на принципах ділового партнерства, взаємовиручки і взаємодопомоги. У цьому районі завжди 
знайдеш про що і про кого написати. І от тепер – про голову правління райспоживспілки Мирославу Ко-
вальчук, добре знаного в Україні кооператора, генератора ідей, їх невтомного натхненника і провідника.

«Якщо не бачите виходу із становища, 
дійте нелогічно, саме це виявиться виходом».

Коко ШАНЕЛЬ, французький модельєр
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НАГОРОДИ

За багаторічну сумлінну працю, особис-
тий внесок у розвиток споживчої кооперації 
областей України та з нагоди Міжнародного 
дня кооперації нагороджено 

почесною трудовою відзнакою «ЗНАК 
ПОШАНИ» Всеукраїнської центральної спіл-
ки споживчих товариств (Укркоопспілки) 
працівників:
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ 
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ

ПРИСЯЖНЮК Аллу Леонідівну, голову 
споживчого товариства «Кобзар» Тульчин-
ського районного споживчого товариства; 

СЕМЕРИКА Михайла Андрійовича, голову 
споживчого товариства «Гайсинське Сузір’я» 
Гайсинського районного споживчого товари-
ства;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЄФІМОВУ Тетяну Михайлівну, голову 
правління Камінь-Каширської райспожив-
спілки;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

САУСЯ Костянтина Вікторовича, директо-
ра Дочірнього підприємства «Центральний 
ринок м. Дніпродзержинська» Дніпропе-
тровської облспоживспілки;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГРОМОВУ Жанну Василівну, головного 
бухгалтера Підприємства Житомирської 
облспоживспілки «Малинський кооператив-
ний ринок»;

МЕЛЬНИЧУКА Віктора Володимировича, 
голову правління Чуднівської райспожив-
спілки;
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ 
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ

ЦАНЬКА Василя Васильовича, голову 
правління Великолучківського споживчого 
товариства Мукачівської райспоживспілки;

БЛИСКУНА Михайла Михайловича, ди-
ректора Дочірнього підприємства Сваляв-
ської райспоживспілки «Ринок»;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧУХРАЯ Олексія Володимировича, члена 
Ради Укркоопспілки;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЛАБАЧА Романа Олексійовича, голову 
правління Городенківського районного спо-
живчого товариства;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГАЛЕЦЬКУ Людмилу Євгенівну, заступни-
ка голови правління Фастівського районного 
споживчого товариства;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗВІРЕВИЧ Людмилу Володимирівну, голо-
ву Новомиргородського споживчого товари-
ства «Златопольське» Кіровоградської обл-
споживспілки;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
«ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА 
СПОЖИВТОВАРИСТВ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

ДОЛБІЧКІНУ Ларису Леонідівну, в. о. ди-
ректора Дочірнього підприємства Луган-
ської облспоживспілки «Ринок м. Попасна»;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ ЛЬВІВ-
СЬКОЇ ОБЛАСТІ

МАЦІЙОВСЬКУ Світлану Леонідівну, голо-
ву правління Розвадівського споживчого то-
вариства Миколаївської райспоживспілки;

ШВЕЦЬ Ольгу Михайлівну, головного 
бухгалтера Рудківського споживчого товари-
ства Самбірської райспоживспілки;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПЕТРЕНКА Олександра Володимирови-
ча, голову правління споживчого товари-
ства «Тернівський переробний комбінат» 
Міського споживчого товариства ім. О.М. 
Серебрича;

СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

БЕЗКРОВНУ Тетяну Опанасівну, директо-
ра Підприємства споживчої кооперації «Цен-
тральний ринок Арцизької райспоживспіл-
ки»;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
«СПОЖИВСПІЛКА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

КУБРАКА Юрія Олександровича, голову 
правління Гребінківського районного спо-
живчого товариства;

ДАНІЛЕНКО Олену Василівну, начальника 
юридичного відділу Полтавської облспожив-
спілки;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГУРИНА Віктора Борисовича, директора 
Березнівського райкоопзаготпрому Берез-
нівського районного споживчого товари-
ства;

ШЛЕЮК Ганну Антонівну, директора де-
партаменту кадрів та організаційно-коопе-
ративної роботи Рівненської облспожив-
спілки;

ШУСТИК Олену Петрівну, голову правлін-
ня Степанського споживчого товариства 
Сарненської райспоживспілки;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
«СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

КЛЮЧНІКОВУ Тетяну Володимирівну, ди-
ректора Кооперативного підприємства «Зла-
года» Сумської райспоживспілки;

ТКАЧЕНКО Валентину Іванівну, голову 
правління споживчого товариства «Чупахів-
ка»;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

САВЧАКА Сергія Михайловича, директо-
ра Підприємства споживчої кооперації ТРО 
«ТеКо» Заліщицького районного споживчого 
товариства;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТКАЧ Олену Миколаївну, голову правлін-
ня Станіславського сільського споживчого 
товариства Білозерської райспоживспілки;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТКАЧУК Галину Станіславівну, голову 
правління Ярмолинецького районного спо-
живчого товариства;

КОСІК Галину Олексіївну, заступника го-
лови правління Славутського районного 
споживчого товариства;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПАНЧЕНКО Ніну Феодосіївну, головного 
бухгалтера Чигиринського районного спо-
живчого товариства;

ПРИЄМСЬКОГО Віктора Васильовича, го-
лову правління Катеринопільського район-
ного споживчого товариства;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГУЦУЛЯК Любов Іванівну, голову правлін-
ня Вижницького сільського споживчого то-
вариства Вижницької райспоживспілки;
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КО-ОП МЕДІА»

ДОБРИНІНА Євгена Євгеновича, 
фотокореспондента редакції газети «По-

радниця».

***
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ Всеукраїнської 

центральної спілки споживчих товариств та 
ЦК Профспілки працівників споживчої коо-
перації України працівників:
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ 
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ

БОНДАР Лідію Семенівну, бухгалтера 
правління Чечельницького районного спо-
живчого товариства;

НАРОЛЬСЬКУ Світлану Дмитрівну, голову 
правління Могилів-Подільського районного 
споживчого товариства;

ПРОКОПЕНКО Тетяну Василівну, помічни-
ка ректора Вінницького кооперативного ін-
ституту;

СОЛЯНИК Тамару Євгеніївну, голову спо-
живчого товариства «Шанс Сотіж» Томаш-
пільської райспоживспілки;

ЧЕРНІЛЕВСЬКУ Раїну Гнатівну, майстра-
кондитера Підприємства Немирівської рай-
споживспілки «Немирівський комбінат коо-
перативної промисловості»;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОРБЛЮКА Романа Васильовича, юриста 
споживчого товариства «Ковельський Цен-
тральний ринок»;

НАУМЧУКА Володимира Павловича, го-
лову правління Маневицького споживчого 
товариства Маневицької райспоживспілки;

ШЕВЧУК Євгенію Петрівну, директора 
Підприємства Ківерцівської райспоживспіл-
ки «Ківерцівське об’єднання підприємств 
громадського харчування»;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
«СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

ДАВИДОВУ Ніну Миколаївну, головного 
бухгалтера Павлоградської райспоживспілки;

ОСТАЩЕНКО Наталію Петрівну, голову 
правління Споживчого товариства Солонян-
ського району;

ПАВЛУШИНА Олега Володимировича, 
директора Дочірнього підприємства Дніпро-
петровської облспоживспілки — госпрозра-
хунковий ринок «Центральний» м. Новомос-
ковська;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

БЕСЕДОВСЬКУ Людмилу Василівну, го-
ловного юрисконсульта Житомирської обл-
споживспілки;

ГОРОБЧУК Валентину Петрівну, голов-
ного бухгалтера Коростишівської райспо-
живспілки;

РОЗЕ Олену Романівну, директора коо-
перативного ринку Олевської райспожив-
спілки;

ПАЩЕНКА Володимира Петровича, ди-
ректора Підприємства Житомирської обл-
споживспілки «Малинський кооперативний 
ринок»;
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ 
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ

СКРИПИНЕЦЬ Ганну Василівну, директора 
Кооперативного підприємства «Чинадіїв-
ська хлібопекарня» Мукачівської райспо-
живспілки;

ХИМИНЕЦЬ Ганну Михайлівну, голов-
ного бухгалтера Дунковецького спожив-
чого товариства Іршавської райспожив-
спілки;

ФІНОГЕНТОВУ Оксану Михайлівну, голов-
ного бухгалтера Ужгородської райспожив-
спілки;

ОЛЕНИЧ Людмилу Юліївну, начальника 
торговельно-виробничо-заготівельного 
управління Закарпатської облспоживспілки;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЯШНІКОВА Олександра Івановича, голову 
Споживчого товариства «Кам’янсько-
Дніпровський хлібокомбінат»;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

БОСАЦЬКОГО Руслана Ярославовича, го-
лову правління Долинського районного спо-
живчого товариства;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КОНДРАТЮК Світлану Михайлівну, ди-
ректора Підприємства Кіровоградської обл-
споживспілки «Кооперативний ринок»;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
«ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА 
СПОЖИВТОВАРИСТВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

ГОЛЬНИКА Олексія Івановича, головного 
інженера Старобільського районного спо-
живчого товариства; 

СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗУБКО Наталію Павлівну, директора 
Львівського кооперативного коледжу еконо-
міки і права;

КОРИЛЯКА Ігоря Богдановича, голову 
правління Великолюбінського споживчого 
товариства Городоцької райкоопспілки;

ПІСОЦЬКОГО Романа Васильовича, інже-
нера з охорони праці Яворівської райспо-
живспілки;

КАЛІЦУН Мирославу Степанівну, голов-
ного бухгалтера Стрийської райспожив-
спілки;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Колектив Підприємства споживчої коопе-
рації «Синюха» Первомайського районного 
споживчого товариства;

ДАТІЙ Світлану Іванівну, директора Коо-
перативного підприємства «Ташине» Бере-
занського районного споживчого товари-
ства; 
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

БАХОВУ Зою Миколаївну, голову прав-
ління Тарутинського районного споживчого 
товариства;

ЧАЙКОВСЬКОГО Олександра Олексан-
дровича, заступника голови правління Спіл-
ки споживчих товариств Одеської області;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
«СПОЖИВСПІЛКА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

ВОРОШИЛА Сергія Васильовича, голову 
правління Новосанжарського районного 
споживчого товариства;

ПОПІВНИЧА Віктора Івановича, головного 
бухгалтера Спілки споживчих товариств 
«Споживспілка Полтавської області»;

ТРИГУБ Тамару Михайлівну, начальника 
відділу кадрів Полтавського кооперативного 
коледжу;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КОНДРАТЮК Любов Володимирівну, за-
ступника голови правління Здолбунівської 
райспоживспілки;

ЛЕВЧУК Людмилу Володимирівну, за-
ступника голови правління Шпанівського 
споживчого товариства Рівненської райспо-
живспілки;

НОВАК Наталію Василівну, бухгалтера 
Дочірнього підприємства «Споживач» 
Спільного підприємства «Дубровицький 
коопунівермаг» Дубровицької райспожив-
спілки;

СУХУ Зінаїду Володимирівну, головного 
бухгалтера Підприємства споживчої коопе-
рації «Рівненський заготівельно-виробничо-
збутовий комбінат»;

ЯЦУТУ Володимира Миколайовича, водія 
Кооперативного підприємства «Дубровиць-
ке гуртово-роздрібне підприємство»;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
«СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

КУЗЬМЕНКО Людмилу Григорівну, голов-
ного бухгалтера Штепівського сільського 
споживчого товариства;

ОЛОМПІЄВУ Наталію Миколаївну, началь-
ника управління фінансів та обліку Сумської 
облспоживспілки;

ФІЛЬО Володимира Івановича, першого 
заступника директора Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Центральний ринок 
м. Суми»;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИСЛІЦЬКУ Галину Іллівну, голову прав-
ління Теребовлянського районного спожив-
чого товариства;

ЗАБОЛОТНОГО Івана Степановича, голо-
ву правління Чортківського районного спо-
живчого товариства;

МЕЛИХ Галину Миколаївну, головного 
бухгалтера Тернопільського кооперативного 
торговельно-економічного коледжу;

ЗАСЛУЖЕНІ ВІДЗНАКИ З НАГОДИ 
МІЖНАРОДНОГО ДНЯ КООПЕРАЦІЇ
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НАГОРОДИ

«Тільки про дві речі ми будемо шкодувати на смертному одрі – 
що мало любили і мало подорожували».
Марк ТВЕН, американський письменник

ГУРИН Ольгу Євгенівну, продавця Коопе-
ративного підприємства «Скориківське» Під-
волочиського районного споживчого това-
риства;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КАСЬЯНЕНКА Олександра Івановича, за-
ступника голови правління Скадовського ра-
йонного споживчого товариства;

УДАЛОВА Володимира Володимировича, 
голову правління Голопристанської райспо-
живспілки;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

КОВАЛЬСЬКУ Станіславу Євгенівну, за-
ступника голови правління Волочиського 
районного споживчого товариства;

ВАСИЛИШИНА Петра Васильовича, голо-
ву ревізійної комісії Ізяславського районно-
го споживчого товариства;

КОСТЮКА Миколу Васильовича, заступ-
ника голови правління Красилівської рай-
споживспілки;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КАРЧЕВСЬКУ Тамару Іванівну, головного 
бухгалтера Христинівського районного спо-
живчого товариства;

ПОЧТАРЕНКО Ларису Іванівну, начальни-
ка управління бухгалтерського обліку, звіт-
ності, корпоративних прав, економіки і фі-
нансів Черкаської облспоживспілки;

ОЖОГІНУ Тетяну Анатоліївну, головного 
спеціаліста споживчого товариства «Цен-
тральний ринок м. Черкаси»;

РЯБЦУНА Анатолія Петровича, голову 
споживчого товариства «Жашківський ри-
нок» Жашківського районного споживчого 
товариства;

ПУШ Ларису Миколаївну, завідувача ма-
газину с. Яснозір’я Черкаського районного 
споживчого товариства;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГАЛІЦЬКОГО Дмитра Івановича, головно-
го бухгалтера Кіцманської райспоживспілки;

ЄЛАША Віталія Васильовича, голову 
правління Хотинського міського споживчого 
товариства Хотинської райспоживспілки;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
«СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

КРУЧКО Катерину Іванівну, радника го-
лови правління Спілки споживчих това-
риств «Споживча кооперація Чернігівської 
області»;
АПАРАТУ ПРАВЛІННЯ УКООПСПІЛКИ

ГОЛОВКІНУ Віру Дмитрівну, головного 
бухгалтера Госпрозрахункового об’єднання 
ринків споживчої кооперації України «Укооп-
ринкторг» Укоопспілки.

***
ГРАМОТОЮ Всеукраїнської центральної 

спілки споживчих товариств та ЦК Профспіл-
ки працівників споживчої кооперації України 
працівників:
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ 
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ

ГОЛУДУ Віктора Степановича, рубача 
м’яса споживчого товариства «Калинів-
ський ринок» Калинівської райспоживспіл-
ки;

МАНЬКІВСЬКУ Оксану Петрівну, голову 
споживчого товариства «Івушка» Вінницької 
райспоживспілки;

ПУХНІЧЕНКО Ольгу Степанівну, бухгалте-
ра Оратівського районного споживчого то-
вариства;

ТУРБОВЕЦЬ Тамару Антонівну, головного 
бухгалтера Липовецької райспоживспілки;

ШЕВЧУК Галину Миколаївну, головного 
бухгалтера Хмільницького районного спо-
живчого товариства;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГНАТКЕВИЧ Жанну Віталіївну, головного 
бухгалтера ТОВ «Луцька міжрайбаза Волин-
ської облспоживспілки»;

МАРУШКО Нелю Федорівну, голову спо-
живчого товариства «Трейд Кооп» Луцької 
райспоживспілки;

ПАНАСЮК Оксану Анатоліївну, бухгалте-
ра ринку Волинської облспоживспілки;

САЧУК Віру Євгенівну, інструктора з ка-
дрів і організаційно-кооперативної роботи 
Горохівської райспоживспілки;

СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
«СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

КОЛЧАК Тетяну Миколаївну, заступника 
голови правління Споживчого товариства 
Верхньодніпровського району;

ЛЕГЕНЬКОГО Валерія Євгеновича, худож-
ника Новомосковської райспоживспілки;

АСМОЛОВУ Наталію Василівну, старшого 
інспектора з основної діяльності Госпрозра-
хункового об’єднання ринків Дніпропетров-
ської облспоживспілки;

ОНОПУ Галину Василівну, головного бух-
галтера Дочірнього підприємства Дніпропе-
тровської облспоживспілки «Центральний 
ринок» м. Павлоград;

УРСАКІЙ Ніну Степанівну, контролера 
ринку Дочірнього підприємства Дніпропе-
тровської облспоживспілки «Марганецький 
центральний ринок»;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

БУРГОМИСТРЕНКО Наталію Іванівну, го-
лову правління Попільнянської райспожив-
спілки;

МУДРЕВСЬКОГО Василя Васильовича, 
провідного спеціаліста – бухгалтера управ-
ління бухгалтерського обліку, фінансів та 
звітності Житомирської облспоживспілки;

ПЕКАРСЬКУ Альону Францівну, головно-
го бухгалтера Олевської райспоживспілки;

РОМАНЧУКА Миколу Івановича, голову 
правління Ємільчинської райспоживспілки;

ЧЕРНИША Миколу Миколайовича, радни-
ка голови правління Спілки споживчих това-
риств Житомирської області;
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ 
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ

САВЧУР Марію Василівну, головного бух-
галтера Берегівського об’єднання ринків і 
магазинів «Сільгосппродукти» Берегівської 
райспоживспілки;

КРИШЕНИК Марію Михайлівну, бармена-
кухаря кафе «Боржава» Довжанського спо-
живчого товариства Іршавської райспожив-
спілки;

ПРОСКУРУ Ольгу Дмитрівну, заступника 
головного бухгалтера Мукачівської райспо-
живспілки;

БАНДУР Марію Іванівну, голову правлін-
ня Дубівського споживчого товариства Тя-
чівської райспоживспілки;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

КАЩИШИН Любов Михайлівну, голову 
правління Приморського районного спожив-
чого товариства;

БОНДАРЕНКО Людмилу Вікторівну, го-
ловного бухгалтера Мелітопольської міжра-
йонної торговельної бази;

КОВАЛЬ Світлану Степанівну, головного 
бухгалтера Якимівського районного спожив-
чого товариства;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЛЕНІВА Тараса Миколайовича, директора 
Підприємства споживчої кооперації «Надвір-
нянський центральний ринок» Надвірнян-
ського районного споживчого товариства;

ПЕТРИШИНА Сергія Романовича, началь-
ника відділу правової роботи Спілки спожив-
чих товариств Івано-Франківської області;

СОКОЛЮКА Ярослава Ігнатовича, дирек-
тора Підприємства «Ринок» Косівської рай-
споживспілки;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВАСИЛЕНКО Тетяну Антонівну, помічника 
голови правління Бориспільського районно-
го споживчого товариства;

СНІТКА Олександра Івановича, голову 
правління Володарського районного спо-
живчого товариства;

ПОДГОРНУ Надію Василівну, заступника 
голови правління Вишгородського районно-
го споживчого товариства;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ГОЛУБ Наталію Олександрівну, головного 
бухгалтера Новоукраїнського районного 
споживчого товариства;

ДЕНИСЕНКО Ганну Броніславівну, голов-
ного бухгалтера бухгалтерії Кіровоградської 
облспоживспілки;

КОМІСАРУК Надію Семенівну, завідувача 
магазину Компаніївського районного спо-
живчого товариства;

КУТРОВСЬКУ Валентину Миколаївну, го-
ловного бухгалтера хлібокомбінату Бобри-
нецького районного споживчого товариства;

ПОЛЯКОВУ Світлану Михайлівну, еконо-
міста Споживчого товариства «Світловод-
ське»;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
«ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА 
СПОЖИВТОВАРИСТВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

ПІВОВАРОВА Ігоря Михайловича, інжене-
ра Дочірнього підприємства Луганської обл-
споживспілки «Центральний ринок м. Сєвє-
родонецька»;

КОЛОДІЙ Людмилу Миколаївну, головно-
го бухгалтера Новоайдарської райспожив-
спілки;

ПЄРХОВУ Лідію Іванівну, голову правлін-
ня Красноріченського сільського споживчо-
го товариства;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СУХОРАБ Наталію Романівну, бухгалтера 
правління Жовківської райспоживспілки;

ХОМУ Стефанію Володимирівну, продав-
ця магазину Ново-Яричівського споживчого 
товариства Кам’янка-Бузької райспожив-
спілки;

ДРОНГАЛЬ Оксану Володимирівну, дирек-
тора Підприємства споживчої кооперації 
«Світанок» Радехівської райспоживспілки;

ПЕКЛИЧ Галину Володимирівну, голову 
правління Белзького споживчого товариства 
Сокальської райспоживспілки;

КВАТЮРУ Романа Володимировича, голо-
ву правління Старосамбірської райспожив-
спілки;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

КАЧАНОВА Геннадія Володимировича, голо-
ву правління Баштанської райспоживспілки;

ГАФТУНЯКА Ігоря Івановича, директора 
Підприємства споживчої кооперації «Конди-
терський світ» Миколаївської облспожив-
спілки;

ВАЛЮШКА Олександра Івановича, меха-
ніка з ремонту та обслуговування холодиль-
ного обладнання Первомайського районно-
го споживчого товариства;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

БОНДАР Антоніну Олексіївну, директора 
Районного об’єднання громадського харчу-
вання Болградської райспоживспілки;

КОВАЛЕНКО Антоніну Олексіївну, голову 
правління Першотравневого споживчого то-
вариства Лиманської райспоживспілки;

УСАМОВА Аслана Алмановича, директо-
ра Дочірнього підприємства «Будинок відпо-
чинку «Кооператор»;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
«СПОЖИВСПІЛКА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

ГЕРЦИК Валентину Василівну, голову 
правління районного споживчого товари-
ства «Козельщина»;

ВЕЛИЧКО Ніну Федорівну, головного бух-
галтера Полтавської облспоживспілки;

ЯКУНЮ Людмилу Анатоліївну, головного 
бухгалтера Гадяцької райспоживспілки;

ЮРЧЕНКО Оксану Миколаївну, продавця 
магазину Богданівського сільського спожив-
чого товариства Семенівської райспожив-
спілки;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИРОНЕЦЬ Валентину Степанівну, викла-
дача Рівненського кооперативного економі-
ко-правового коледжу;

ПЕТРУК Віру Дмитрівну, директора Торго-
во-роздрібного підприємства Млинівського 
районного споживчого товариства;

ПУШКАРЕЦЬ Зою Миколаївну, бухгалте-
ра Підприємства Рівненської облспоживспіл-
ки «Рівненська контора матеріально-техніч-
ного постачання»;

САВЧУК Валентину Андріївну, бухгалтера 
Старорафалівського споживчого товариства 
Володимирецької райспоживспілки;

СЕРЕДУ Марію Миколаївну, кондитера 
Підприємства споживчої кооперації «Комбі-
нат громадського харчування» Костопіль-
ської райспоживспілки;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
«СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

ЖУК Маргариту Володимирівну, голов-
ного бухгалтера Підприємства Сумської обл-
споживспілки «Буринський ринок»; 

ОСТАПЕНКА Ігоря Олександровича, голо-
ву правління Більчанського сільського спо-
живчого товариства Тростянецької райспо-
живспілки;

ПИЩИКА Віктора Віталійовича, голову 
споживчого товариства «Шосткинський ри-
нок»;

САВЧУК Галину Віталіївну, завідувача ма-
газину Роменського споживчого товариства 
Роменської райспоживспілки;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІВАНСЬКУ Галину Миколаївну, заступника 
голови правління Заліщицького районного 
споживчого товариства;

БОГДАНЦЯ Тараса Богдановича, директо-
ра ТОВ «ТеКо-Трейд»;

ДЕМЧУК Олену Григорівну, економіста 
Лановецького споживчого товариства;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КАРАСЯ Івана Миколайовича, провідного 
ревізора ревізійної комісії Херсонської обл-
споживспілки;

МОВЧАНА Володимира Петровича, водія 
автотранспортних засобів ПСК «Хлібокомбі-
нат Скадовського райст» Скадовського ра-
йонного споживчого товариства;

ЦАРУК Олександру Андріївну, продавця 
споживчого товариства «Тащанак» Кахов-
ського районного споживчого товариства;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДУМАНСЬКУ Ілону Юріївну, першого за-
ступника голови правління Хмельницької 
облспоживспілки;

ХОМЕНКО Валентину Іванівну, головного 
інструктора з кадрів ТОВ «Хмельницька обл-
споживспілка»;

ЦЕРКЛЕВИЧ Вікторію Сергіївну, проректо-
ра з науково-педагогічної та виховної робо-
ти Хмельницького кооперативного торго-
вельно-економічного інституту;

ЯСКІНА Анатолія Ілліча, голову ревізійної 
комісії Чемеровецького районного спожив-
чого товариства;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КОЛОМІЄЦЬ Олену Віталіївну, провідного 
інспектора з кадрів – секретаря правління 
Спілки споживчих товариств Черкаської об-
ласті;

ЛЯХОВСЬКУ Валентину Дмитрівну, пре-
сувальника макаронних виробів хлібокомбі-
нату Тальнівського районного споживчого 
товариства;

КОРОБЧАН Станіслава Романовича, го-
ловного бухгалтера Драбівського районного 
споживчого товариства;

МІНЧЕНКО Світлану Ростиславівну, про-
відного інструктора управління бухгалтер-
ського обліку, звітності, корпоративних 
прав, економіки і фінансів Спілки споживчих 
товариств Черкаської області;

НАДЕНКО Ілону Сергіївну, головного бух-
галтера ТОВ «Пасаж – 1» Спілки споживчих 
товариств Черкаської області;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХАСІЯ Джумбера Артемовича, голову 
правління Чагорського сільського споживчо-
го товариства Глибоцької райспоживспілки;

БУДНІКОВА Ігоря Станіславовича, голов-
ного бухгалтера бухгалтерії правління Чер-
нівецької облспоживспілки;

САСОЛІНУ Наталію Віталіївну, заступника 
директора Чернівецького кооперативного 
економіко-правового коледжу;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 
«СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

МАКОВЕЦЬКОГО В’ячеслава Леонідови-
ча, начальника юридичного відділу Чернігів-
ської міської спілки споживчих товариств;

МАНОЙЛЕНКО Іванну Миколаївну, завіду-
вача магазину Сосницького споживчого то-
вариства Сосницької райспоживспілки;

МИСНИКА Володимира Михайловича, го-
лову правління Сосницької райспоживспіл-
ки;

ШУЛЯКА Володимира Васильовича, за-
ступника голови правління Козелецької рай-
споживспілки;
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «КО-ОП МЕДІА»

ШОРІНУ Аллу Юріївну, генерального ди-
ректора.
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  ОДЕЩИНА    Назва Болград 
буквально означає болгарське 
місто, майже половина його насе-
лення – болгари. Крім них у місті 
та районі мешкають гагаузи, 
українці, молдавани, росіяни, ал-
банці, румуни й інші національ-
ності. Розташоване поблизу кор-
дону з Молдовою, за 250 км від 
Одеси, невелике містечко живе 
доволі насиченим життям. Люди 
тут від народження привчені до-
тримуватися культурних і побу-
тових традицій своєї етнічної 
групи, та всіх об’єднує працьови-
тість і величезна любов до соняч-
ного краю на південному заході 
України, щедрої, багатомовної, 
гостинної Бессарабії.

СТАБІЛЬНІСТЬ, 
ЗРОСТАННЯ І РОЗВИТОК

Особливості регіону, як у кра-
плині води, відбиваються у ту-
тешній районній спілці спожив-
чих товариств. Болградська рай-
споживспілка не лише багатона-
ціональна, але й доволі успіш-
на, передова організація. Вже 
більше 15 років вона міцно за-
ймає місце у списку лідерів сис-
теми споживчої кооперації об-
ласті за фінансово-господар-
ськими показниками. Ця ста-
більність, підкріплювана по-
стійним зростанням і розви-
тком, на думку колег, безпосе-
редньо пов’язана з вольовим ха-
рактером голови правління Іва-
на Дімчева, який очолив райспо-
живспілку у вересні 2001 року. 
Досвідчений кооператор, ціле-
спрямована та рішуча людина, 
Іван Гаврилович головною ме-
тою діяльності кооперативної 
організації вважає не лише еко-
номіку, а й комплексне вирішен-
ня соціальних питань. Життя 
невдовзі підтвердило правиль-
ність обраної стратегії.

ОФІС – ВІЗИТНА КАРТКА 
Як театр починається з ві-

шалки, так райспоживспілка по-
чинається з офісної будівлі. У 
цьому переконаний голова і 
свою позицію доводить на прак-
тиці. Офісу в Болграді, де тру-
диться кооперативний управ-
лінський апарат, можуть поза-

здрити багато райспоживспілок. 
Євроремонт, високоякісне оздо-
блення приміщень, зручні ме-
блі, килими, кондиціонери, не 
кажучи вже про найсучаснішу 
оргтехніку – такі риси кабінетів 
співробітників. Обладнано обі-
дню кімнату з мікрохвильовою 
піччю, кавовою машиною, кра-
сивим посудом, м’якими дива-
нами, кріслами. У комфортних 
умовах люди найбільш ефектив-
но можуть відновити свої сили, 
підзарядитися енергією, пояс-
нює голова свою турботу про ко-
лектив. Адже у райспоживспіл-
ці всі викладаються сповна.

Це дійсно так, причому слід 
додати, що робочий ритм задає 
перший керівник. Він зізнається:

– Робота для мене – головне у 
житті. Тому члени моєї команди 
– так само працьовиті, інші про-
сто не витримують.

БОЛГРАД ЗАВЖДИ ДИВУЄ
Відвідуючи Болград у газет-

них справах з літа 2005 року, я 
давно не сумніваюся у правоті 
слів голови. Кожний приїзд 
вчергове дивував. Так, коопера-
тивний ринок у райцентрі бук-
вально у мене на очах здійснив 
ривок зі століття минулого у 
нашу епоху. Раз по раз на місці 
примітивних торговельних при-
лавків з’являлися нові об’єкти, 
павільйони – один кращий за ін-

ший. Та й капітальний ремонт 
офісної будівлі райспоживспіл-
ки – вже другий на моїй пам’яті. 
До штату організації входять 
дві будівельні бригади, і роботи 
у них завжди вистачає. 

ЧІТКА МЕТА
Тим часом, у далекому 2001 

році Іван Дімчев прийняв рай-
споживспілку аж ніяк не у благо-
получному стані. Складна ситу-
ація змусила його стати кризо-
вим менеджером. Відразу вирі-
шив, що не гаятиме час на «ла-
тання дір», а розпочне докорінну 
перебудову господарської діяль-
ності. Насамперед проаналізу-
вав штатний розклад і прибутко-
во-видатковий баланс бухгалте-
рії з метою зниження витрат, аби 
у системі з’явилися кошти для 
вкрай необхідної модернізації 
підприємств, зважаючи на жор-
стку конкуренцію. Адже у Бесса-
рабії не торгує тільки ледачий. 
За цих умов споживча коопера-
ція мала стати у своїй ніші непе-
ревершеною. Таке амбіційне за-
вдання поставив перед колегами 
голова, і люди його підтримали, 
принаймні ті, хто не боявся робо-
ти і прагнув до процвітання сис-
теми. Інші просто відсіялися.

КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ
– Довелося заощаджувати, – 

згадує Іван Гаврилович. – Зро-

зуміло, постаралися отримати 
прибуток з кожного метра і на-
віть сантиметра торговельних і 
складських площ. Зайве здали 
в оренду. Перші в області пере-
йшли на спрощену систему опо-
даткування. Перевели магази-
ни на СПД, тобто зробили 
суб’єктами підприємницької ді-
яльності. При цьому не відпус-
тили їх у «вільне плавання». 
СПД – невід’ємна частина на-
шої системи, всі їх показники 
проходять через бухгалтерію 
райспоживспілки, яка працює 
на новітньому програмному за-
безпеченні та веде централізо-
ваний облік, у тому числі по 
споживчих товариствах. Тех-
нічний прогрес, комп’ютери, за-
соби комунікації – все спрямо-
ване на досягнення потрібного 
результату. 

Керівник районної спілки спо-
живчих товариств – прихильник 
суворого контролю процесів, які 
відбуваються у системі. Не ви-
падково у його кабінеті є моніто-
ри з камер спостереження на 
ринку, у кооперативному готелі. 
Про нього говорять, що кожний 
цвях, вбитий у кооперативному 
господарстві, він перевіряє осо-
бисто. Адже все, створене коопе-
раторами, повинне служити дов-
го і приносити користь людям.

ПРИБУТКОВІ 
ВСІ СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ

– Нині у Болградській райспо-
живспілці налічується 60 мага-
зинів, 9 підприємств ресторан-
ного господарства, – розповідає 
Іван Дімчев. – Близько 70% під-
приємств торгівлі та практично 
всі заклади ресторанного госпо-
дарства приведено у конкурен-
тоспроможний стан. На розви-
ток матеріально-технічної бази 
лише минулого року спрямова-
но понад 3,2 млн. грн., що на 
450 тис. більше, ніж позаторік. 
Система працює з прибутком, 
сума якого склала за підсумка-
ми 2016 р. 815 тис. гривень.

– Історія нашого краю позна-
чена драматичними подіями, – 
продовжує Іван Гаврилович. – 
Бессарабія пережила війну, оку-
пацію німецько-румунськими 

загарбниками. Болградську рай-
споживспілку засновано 1 верес-
ня 1944 року, відразу ж після 
звільнення території. 2009 року 
ми відкрили музей до 65-річчя 
організації, де зберігається на-
каз №1 про заснування районної 
спілки. Відтоді кооперація є ря-
тівним кругом, покликаним 
втримати на плаву економіку 
нашого сільськогосподарського 
району. Ми забезпечуємо насе-
лення життєво необхідними то-
варами і послугами, беремо ак-
тивну участь у вирішенні соці-
альних проблем. Словом, докла-
даємо максимум зусиль до того, 
щоб люди тут жили гідно. Га-
даю, цей напрям буде актуаль-
ним завжди.

НЕМАЄ МЕЖ 
ДОСКОНАЛОСТІ

Далі мені показали об’єкти 
системи, надавши можливість 
поспілкуватися з керівниками 
підприємств і підрозділів. На 
ринку райспоживспілки радува-
ли око прикмети благоустрою: 
тротуарна плитка, захисні навіси 
над торговельними рядами, аку-
ратні крамнички, які здають в 
оренду підприємцям. У продо-
вольчому, м’ясо-молочному, ков-
басному павільйонах створені всі 
умови для торгівлі продуктами 
харчування, включаючи швидко-
псувні. Вже зараз кооперативний 
ринок можна сміливо назвати су-
часним торговельно-сервісним 
комплексом, однак роботи тут 
тривають, будівельна бригада 
трудиться над облаштуванням 
чималої пожежної водойми. Як 
пояснив директор Михайло Тащі, 
закінчивши один об’єкт, буді-
вельники відразу ж беруться за 
інший. У найближчих планах – 
оздоблення двору для торгівлі 
живністю, будівництво кількох 
нових бутиків. Ринок – живий ор-
ганізм, він має працювати і роз-
виватися за принципом: немає 
меж досконалості.

ЛЮДИ 
ПОМІЧАЮТЬ ХОРОШЕ

У селі Табаки голова правлін-
ня тутешнього сільського спо-
живчого товариства Марія 

В АВАНГАРДІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
 АДРЕСА ДОСВІДУ

Голова Іван Дімчев

Музей райспоживспілки М’ясо-молочний павільйон на ринку Продавець магазину у с. Залізничне Маріанна Кіпер
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  ЛЬВІВЩИНА    Стосунки кооперації із органами 
влади – питання важливе і принципове. Для усіх. 
Для влади, кооперації, а головне – для людей. 
Про те, як зробити із цих стосунків співпрацю, 
розмірковують голова Самбірської РДА Микола 
Фрей та голова Самбірської районної ради Віта-
лій Кімак.

– Коли між владою і кооперацією немає взає-
морозуміння – страждає рядовий громадянин, ко-
ристувач послугами кооперації, члени споживчих 
товариств, – говорить Микола Фрей. 

На думку Віталія Кімака на Галичині тема сто-
сунків кооперативів та влади має глибоке істо-
ричне коріння, яке не завжди спонукало до друж-
би і співробітництва. Втім, сьогодні ситуація кар-
динально інша. 

– Райспоживспілка є найбільшою торговель-
ною мережею в районі, яка володіє 93 об’єктами 
торгівлі та громадського харчування, які розта-
шовані в усіх населених пунктах, – підкреслює Ві-
талій Кімак, – та якісно виконують свої функціо-
нальні обов’язки, обслуговують сільських меш-
канців. Щоправда, деякі з цих об’єктів перебува-
ють у тимчасовій оренді, але в угодах з орендаря-
ми кооператори передбачили виконання ними 
певних умов. Важливо, що всі кооперативні тор-
говельні заклади району  працюють під брендом 
споживчої кооперації Львівщини – «ЛеоКС», з ви-
користанням єдиного фірмового стилю. Пересіч-
ний покупець завжди вирізняє їх з-поміж магази-
нів інших форм власності. Кожна 8 гривня роз-
дрібного товарообороту в районі є кооператив-
ною. Звісно, що за успіхами стоять працівники, 
керівники, які очолюють трудові колективи. І у 
першу чергу – голова правління райспоживспілки 
Володимир Малецький, кооператор з великим 
досвідом роботи, справжній фахівець спілчан-
ської економіки. 

На думку Миколи Фрея, дуже важливо працю-
вати в системі, яка має тисячі прихильників, корис-
тувачів її послуг. Наявність кооперативних крам-
ниць з достатнім асортиментом товарів у віддале-
ному селі – це велика допомога його мешканцям, 
які прагнуть отримувати товар, послуги, рівень 
обслуговування нічим не гірший, ніж у містах.

У самбірських кооператорів 80% торговельних 
підприємств приведені до конкурентного форма-
ту роботи. Сьогодні вони взяли курс на оновлен-
ня сільської торговельної мережі у віддалених, 
гірських населених пунктах. За останніх півтора 
року практично по новому запрацювали коопера-
тивні крамниці у 8 селах. До реконструкції кожної 
із цих 8, зокрема впорядкування прилеглих тери-
торій, сільських доріг, які ведуть до кооператив-
них торговельних закладів, мали відношення міс-
цеві органи самоврядування.

Голова районної ради Віктор Кімак розповів, як 
долучилася до відкриття кооперативного магази-
ну у селі Сприня Вільшаницька об’єднана терито-
ріальна громада на чолі зі своїм головою Любою 
Ковалик. За короткий термін відновили кілька со-

тень метрів якісної сільської дороги до крамниці. 
А свідченням поваги до кооперації став факт від-
криття оновленої крамниці: на цю святкову цере-
монію зійшлося все село. Спеціально прибігли 
навіть школярі початкових класів. Адже коопера-
тори приготували таким покупцям солодкі пода-
рунки з нагоди такої події.

Гарні стосунки із місцевою владою позитивно 
вплинули на економіку кооперації району. Депу-
татський корпус сільських рад, об’єднаних тери-
торіальних громад виважено підійшов до форму-
вання обов’язкових платежів, які повинні сплачу-
вати кооператори: місцеві податки, відсотки за 
користування земельними ділянками, податок на 
нерухомість. 

Як зауважив голова районної ради, сума по-
датків, сплачених організаціями і підприємства-
ми споживчої кооперації району до бюджетів міс-
цевих рад, є значною, адже тільки у першому 
кварталі вона становить майже 450 тис. грн. Осо-
бливо активним платником податку є кооперація 
з продажу підакцизних товарів, де на її долю при-
падає майже 20% цього виду податку. 

Від активної торгівлі кооператорів суми їх від-
рахувань до місцевих бюджетів зростають. При-
міром, відкритий нещодавно магазин у Сприні за 
перший місяць роботи напрацював для місцевого 
органу самоврядування 4,5 тис. грн. податків. В 
середньому сільський кооперативний заклад з 
урахуванням усіх видів податків напрацьовує 3-4 
тис. грн. для місцевих бюджетів кожного місяця. 

Модернізуючи торговельні заклади, споживча 
кооперація створює нові робочі місця, і сьогодні, 
як зауважив голова РДА Микола Фрей, є одним з 
найбільших роботодавців в районі, поправу вхо-
дить у п’ятірку кращих із високим рівнем заробіт-
ної плати.

– В особі кооперативної структури влада, перш 
за все, бачить активного помічника у сфері налаго-
дження соціальної політики на селі, – говорить Ві-
талій Кіма. – Без участі кооперативної економіки 
було б важко підвищувати соціальні стандарти в 
сільській місцевості, забезпечувати населення якіс-
ними товарами і послугами. У нас ніколи не вини-
кає питань, які б вбивали клин у нашу співпрацю, бо 
кожна кооперативна структура, голова правління 
райспоживспілки Володимир Малецький професій-
но виконують свої обов’язки перед членами спо-
живчих товариств, тисячами покупців нашого райо-
ну. Володимир Малецький отримав нагороду за 
особливий внесок у соціально-економічний розви-
ток Самбірщини. У нас спільні завдання, турботи. 
Спільно їх вирішуючи, досягаємо позитивних ре-
зультатів. З нагоди великого кооперативного свята, 
чергових роковин Міжнародного дня кооперації, 
хочемо привітати усю кооперативну громаду краї-
ни, працівників споживчої кооперації з цим днем та 
побажати успішного просування і реалізації коопе-
ративних ідей на теренах України.

Михайло МАЗУР

Арабаджі зустрічала нас у про-
довольчому магазині, де нещо-
давно провели ремонт, частково 
замінили обладнання. У торго-
вельному залі тут панували іде-
альна чистота і порядок. Вітри-
ни та гірки заповнювали різно-
манітні товари у широкому 
асортименті.

У селі Залізничне ми побачи-
ли, що продмаг того ж спожив-
чого товариства був не лише 
підприємством торгівлі, а й міс-
цем спілкування селян. Для по-
купців встановили столики, си-
дячи за якими вони відпочива-
ли, ласували морозивом, пили 
прохолоджувальні напої. Дізна-
вшись, що я з газети, попросили 
написати про кооператорів 
лише найкращі добрі слова та 
подякувати їм за якісне обслуго-
вування. З короткої розмови зро-
зуміла: жителі все помічають, а 
головне цінують – і те, що у ма-
газині було зроблено ремонт, і 
те, що торговельний процес тут 
організований не гірше, ніж у 
місті, і те, що всі їх побажання 
працівники беруть до уваги. Не 
дивно, що магазин сільського 
споживчого товариства вони 
вважають своїм, отже повністю 
йому довіряють.

КООПЕРАТОРІВ 
НІХТО НЕ ЗАМІНИТЬ

Село Городнє – глибинка ра-
йону, віддалена від Болграда на 
50 км, однак тутешній маркет 
під брендом «СООР Україна» – 
цілком сучасне, успішне під-
приємство, яке входить до роз-
дрібної мережі Городненського 
сільського споживтовариства. 
Очолює організацію молодий 
голова Олександр Іовчев, місце-
вий уродженець, що закінчив 
Софійський університет і три 
роки пропрацював у Болгарії.

– Доля склалася так, що по-
вернувся додому і почав допо-
магати своїй матері, Ганні Геор-
гіївні, – пояснив Олександр. – 
Вона – кооператор за покликан-
ням, була тут головою правлін-
ня аж до виходу на пенсію, а по-
тім за вибором пайовиків я її 
змінив на цій посаді. Звичайно, 
прийнявши естафету, намагаю-
ся маму не підвести, хочу, щоб 
вона мною пишалася.

Дуже позитивно відгукнувся 
про кооперативну торгівлю і ко-
лектив постійний покупець ма-
газину панотець Михайло Бог-
дан, духовний наставник сіль-
ської громади. Користуючись 
нагодою, він подякував Бол-

градській райспоживспілці за 
постійну турботу про вдоскона-
лення інфраструктури села, а 
також за благодійний внесок у 
реконструкцію Свято-Петропав-
лівського храму.

Не змогли ми оминути й міс-
цевий краєзнавчий музей, де 
сільському споживтовариству 
присвячено окремий стенд, 
оскільки кооперація – невід’ємна 
частина повсякденного життя 
бессарабської глибинки. Так ска-
зала завідувачка музею Ганна 
Константинова, додавши:

– Хто здатний замінити спо-
живче товариство у нашому 
селі, та й в інших прилеглих се-
лах? Ніхто.

ВИЩЕ 
ЗА БУДЬ-ЯКУ ПОХВАЛУ

Останнім населеним пунк-
том, де нарешті попрощалися з 
кооператорами Болградщини, 
стало село Каракурт. Вже над-
вечір відвідала чудовий мага-
зин райспоживспілки, біля яко-
го на затишному літньому май-
данчику відпочивали місцеві 
жителі, насолоджуючись чудо-
вим вечором. А неподалік, у 
магазині товарів повсякденно-
го попиту Суворівського сіль-
ського споживчого товариства, 
поспілкувалася з селянами, які 
зайшли за покупками після 
трудового дня. 

– Магазин – вище за будь-яку 
похвалу, – відзначила одна з від-
відувачок, що назвалася Ніною 
Семенівною Івановою. – Тут 
можна купити будь-які продук-
ти, вибрати товари для дому, ро-
дини, для саду й городу. Нікуди 
не потрібно їхати, витрачати 
час і гроші. Що тут скажеш про 
кооператорів? Молодці!

***
Чи потребує коментарів ця 

оцінка, висловлена простою 
жінкою з бессарабського села на 
околиці області. Однак розпо-
відь про те, як досягається та-
кий результат, буде неповною, 
якщо залишити за дужками осо-
бистість першої помічниці та за-
ступника голови правління Бол-
градської райспоживспілки 
Віри Карасави. Про неї, про її 
славну кооперативну родину, а 
також про нововведення і пере-
будову ресторанного господар-
ства системи району – наступ-
ний матеріал.

(Далі буде).

Ольга НАГІРНЯК

За прилавком магазину Суворівського сільського споживчого товариства Поліна Бурук

ДЕРЖАВА І КООПЕРАЦІЯ

ВЗАЄМОВИГІДНИЙ ТАНДЕМ 

Керівники Самбірського району разом із керівництвом Львівської обласної споживспілки Керівники Самбірського району разом із керівництвом Львівської обласної споживспілки 
на відкритті сільської крамниці у с. Сприняна відкритті сільської крамниці у с. Сприня

«Непохитна основа держави – справедливість».
ПIНДАР, давньогрецький поет
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У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

  РАДА

ЗАХІД З ПРИВОДУ…
Цьогорічний захід мав особли-

ве значення, бо українське зако-
нодавство знову робить виклики 
коледжам. Тому під час зустрічі 
очільники університетів, інсти-
тутів та коледжів споживчої коо-
перації України обговорювали 
місце навчальних закладів I-II 
рівня акредитації в системі ви-
щої освіти, висловлювали свої 
думки щодо Концепції реалізації 
державної політики у сфері ре-
формування підготовки за освіт-
ньо-кваліфікаційним рівнем мо-
лодшого спеціаліста, розглядали 
новації в дидактиці та обмінюва-
лися професійним досвідом. 
Якщо ж говорити просто, то вда-
лою буде репліка Лідії Герасимів-
ни Войнаш: «Потрібно вирішити: 
де ми є, як нам бути, і як у цій си-
туації вижити».  

Із доповідями на Раді ректорів 
і директорів коопвишів виступи-
ли: перший заступник Голови 
Правління Укркоопспілки Воло-
димир Павлович Левицький; 
член Правління Укркоопспілки, 
директор Департаменту кадрової 
політики, освіти і науки Укркооп-
спілки, директор НМЦ «Укоопос-
віта» Лідія Герасимівна Войнаш; 
голова правління Спілки спожив-
чих товариств «Споживча коопе-
рація Чернігівської області» Ана-
толій Костянтинович Мирошни-
ченко; проректор з наукової робо-
ти ЛТЕУ, д.е.н., професор Богдан 
Богданович Семак. В обговоренні 
питань брали участь усі керівни-
ки навчальних закладів. 

Вітальними словами відкрив 
засідання Ради Анатолій Мирош-
ниченко, який зазначив, що 2017 
рік особливий. Виявляється, для 
кооперації Чернігівщини 2017-й 
рік — ювілейний: виповнюється 
85 років облспоживспілці та 95 ро-
ків — Чернігівському коопера-
тивному коледжу. Також Анато-
лій Костянтинович детальніше 
розповів про діяльність об’єктів 
Чернігівської облспоживспілки. 
Окремо відзначив цьогорічні 
успіхи й труднощі коледжу. Так, 
зокрема було наголошено, що в 
2016—2017 навчальному році було 
створено новий сайт, також акти-
візувалося «життя» навчального 
закладу в соціальних мережах. 
Адже за результатами опитуван-
ня, що проводилося серед студен-
тів Чернігівського кооперативно-
го, майже всі вони дізналися про 
коледж саме із соціальних мереж. 
А ще студенти вирішили досить 
оригінально проводити проф-
орієнтаційну роботу в містах та 
селах Чернігівської області. Вони 
організували цікаву концертну 

програму, із якою «гастролюють» 
школами Чернігівщини. Таким 
чином студенти поєднують при-
ємне з корисним: розповідають 
про коледж, про спеціальності, 
навчання, викладачів тощо, а та-
кож демонструють свої таланти, 
чим доводять, що бути студентом 
Чернігівського кооперативного 
аж ніяк не нудно. 

ЩО ПРОПОНУЄ КОНЦЕПЦІЯ
22 лютого 2017 р. Міністерство 

освіти і науки України видало На-
каз «Про створення робочої групи 
з розроблення проекту Концепції 
реалізації державної політики 
щодо підготовки фахівців освіт-
ньо-кваліфікаційного рівня мо-
лодший спеціаліст». До складу 
робочої групи зокрема увійшли 
фахівці МОН, інших централь-
них органів виконавчої влади, у 
сфері управління яких є навчаль-
ні заклади, що готують молод-
ших спеціалістів, та представни-
ки ВНЗ I-II рівнів акредитації, 
професійно-технічних навчаль-
них закладів. Також у ній досить 
активно працює і Лідія Войнаш. 
Проект Концепції потрібно було 
розробити до 31 травня 2017 р. та 
оприлюднити його для громад-
ського обговорення, що й було 
зроблено.

Володимир Левицький зосе-
редив увагу на основних тезах 
Концепції, що розкривають про-
блему подальшого функціону-
вання ОКР молодший спеціаліст, 
а також інших новацій у діяль-
ності коледжів. 

Започаткована у 2014 р. рефор-
ма вищої освіти, орієнтована на 
гармонізацію національної освіт-
ньої системи з Європейським про-
стором вищої освіти та наукових 
досліджень, встановила принци-
пову вимогу до вступників на здо-
буття освітніх програм вищої 
освіти — наявність повної загаль-
ної середньої освіти, що прямо су-

перечить усталеній (і закріпленій 
у раніше існуючому законодав-
стві) практиці одночасного здо-
буття повної загальної середньої 
освіти та освітньо-кваліфікацій-
ного рівня молодшого спеціаліс-
та. Оскільки формування контин-
генту переважної більшості тех-
нікумів і коледжів тільки на 
основі повної загальної середньої 
освіти є неможливим, внаслідок 
гіршої конкурентної позиції по-
рівняно з університетами, акаде-
міями та інститутами, а назва 
рівня втрачає зміст після вилу-
чення освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліста, то нагальним 
стає репозиціонування статусу 
освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста та його 
перейменування. Для цього та-
кий рівень має бути виведений з 
вищої освіти зі збереженням пе-
ревірених часом переваг (прак-
тична орієнтація, можливість 
прийому на основі базової загаль-
ної середньої освіти (9 класів), ви-
знання набутих результатів на-
вчання в університетській освіті). 
Наразі останній прийом молод-
ших спеціалістів заплановано в 
2019 р. 

У Законі України «Про вищу 
освіту» йдеться про такий сту-
пінь вищої освіти, як молодший 
бакалавр на початковому рівні 
вищої освіти. 

Одночасно поряд із молодшим 
бакалавром у Концепції пропону-
ють запровадити освітньо-квалі-
фікаційний рівень фахівець на 
третьому (вищому, фаховому) 
рівні професійної освіти. Освіт-
ньо-кваліфікаційний рівень фа-
хівця має бути віднесено до 
п’ятого рівня Національної рам-
ки кваліфікацій. При цьому пе-
редбачається віднести освітньо-
професійний ступінь молодшого 
бакалавра до шостого, бакалавра 
— до сьомого і т.д. рівнів Націо-
нальної рамки кваліфікацій.

Збережено у Концепції і ста-
тус коледжу як закладу вищої 
освіти, який здійснює відповідно 
до ліцензій підготовку молод-
ших бакалаврів та/або бакалав-
рів (короткого циклу та/або пер-
шого рівня вищої освіти), а та-
кож має право здійснювати в 
окремих підрозділах підготовку 
за освітньо-кваліфікаційним рів-
нем фахівця (третій (фаховий) рі-
вень професійної освіти), у тому 
числі на основі базової загальної 
середньої освіти з одночасним 
здобуттям повної загальної се-
редньої освіти професійного про-
філю, та реалізовувати освітні 
програми профільної старшої 
школи за професійними та спо-
рідненими до них академічними 
профілями.

Статус коледжу як закладу ви-
щої освіти отримує заклад освіти 
(структурний підрозділ закладу 
освіти), у якому ліцензований об-
сяг підготовки здобувачів вищої 
освіти ступеня молодшого бака-
лавра становить не менше 30 від-
сотків загального ліцензованого 
обсягу осіб, які здобувають у ньо-
му вищу, професійну та/або про-
фільну середню освіту.

Збереження в статусі коледжу 
як закладу фахової освіти, який 
здійснює відповідно до ліцензій: 
підготовку за освітньо-кваліфіка-
ційним рівнем фахівця (третій 
(фаховий) рівень професійної 
освіти), у тому числі на основі ба-
зової загальної середньої освіти з 
одночасним здобуттям повної за-
гальної середньої освіти профе-
сійного профілю, а також має 
право здійснювати підготовку 
кваліфікованих робітників, у 
тому числі на основі базової за-
гальної середньої освіти з одно-
часним здобуттям повної загаль-
ної середньої освіти професійно-
го профілю, та реалізовувати 
освітні програми профільної 
старшої школи за професійними 

та спорідненими до них акаде-
мічними профілями.

Вищі навчальні заклади, які в 
системі вищої освіти наразі здій-
снюють підготовку виключно за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем 
молодшого спеціаліста і до 2020 р. 
не отримають ліцензію на підго-
товку освітньо-професійного сту-
пеня молодшого бакалавра та/
або ступеня бакалавра, можуть 
продовжити підготовку фахівців 
у системі професійної освіти як 
заклади професійної або фахової 
освіти.

ХТО Ж ТАКИЙ МОЛОДШИЙ 
БАКАЛАВР? 

Молодший бакалавр у Законі 
України «Про вищу освіту» визна-
чений як освітньо-професійний 
ступінь, що здобувається на по-
чатковому рівні (короткому ци-
клі) вищої освіти і присуджуєть-
ся вищим навчальним закладом 
у результаті успішного виконан-
ня здобувачем вищої освіти освіт-
ньої освітньо-професійної програ-
ми, обсяг якої становить 90-120 
кредитів ЄКТС.

 Особа має право здобувати 
ступінь молодшого бакалавра за 
умови наявності у неї повної за-
гальної середньої освіти. Відбір 
вступників здійснюється на кон-
курсній основі; набір на основі по-
вної загальної середньої освіти за 
результатами зовнішнього неза-
лежного оцінювання за результа-
тами широкого (загальнонаціо-
нального) конкурсу.

Можливий набір на основі 
освітньо-кваліфікаційного рівня 
фахівця за результатами зовніш-
нього незалежного оцінювання 
та фахового випробування. 

Припускається присвоєння 
ступеня молодшого бакалавра 
особам, які провчились для здо-
буття ступеня бакалавра (магі-
стра медичного, фармацевтично-
го, ветеринарного спрямування) 
на основі повної загальної серед-
ньої освіти на строк, який не мен-
ше встановленого стандартом мо-
лодшого бакалавра для цієї спеці-
альності, і склали атестаційний 
екзамен, бажають перервати, за-
кінчити навчання або змінити 
спеціальність.

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 
Лідія Войнаш, яка, нагадаємо, 

входить у робочу групу з розро-
блення проекту Концепції, де-
тально розповіла про певні про-
блеми, що виникали під час робо-
ти над ним. 

У своїй доповіді вона проаналі-
зувала поточний стан норматив-
но-правового забезпечення підго-
товки в Україні фахівців освіт-

РИЗИКОВАНО, АЛЕ ПОТРІБНО: 
ЯКІ ЗМІНИ ОЧІКУЮТЬ КООПЕРАТИВНІ ВИШІ
14—15 червня в конференц-залі Спілки споживчих товариств «Споживча кооперація Чернігівської області» відбулася 
Рада ректорів і директорів кооперативних навчальних закладів України.
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ньо-кваліфікаційного рівня мо-
лодшого спеціаліста (Конститу-
ція України, закони України «Про 
вищу освіту», «Про професійно-
технічну освіту», Бюджетний ко-
декс України, проект закону «Про 
освіту», який пройшов перше чи-
тання тощо), а також перспекти-
ви урегулювання питань подаль-
шої їх підготовки.

На підставі аналізу норматив-
ної бази та обговорення зазначе-
ної проблеми сформовані варіан-
ти врегулювання підготовки мо-
лодших спеціалістів:

створення окремого складни-
ка освіти — фахова освіта (вища 
професійна), до якого віднести 
профільну загальну середню осві-
ту та підготовку коледжами фа-
хівців за освітньо-професійними 
програмами молодшого спеціа-
ліста (фахівця); за умови наявнос-
ті відповідного науково-педаго-
гічного складу, методичного за-
безпечення, матеріальної бази 
проводити ліцензування підго-
товки молодших бакалаврів і за-
лишатися у вищій школі.

ПРО ЦЬОГОРІЧНУ ВСТУПНУ 
КАМПАНІЮ 

Під час Ради Лідія Войнаш ви-
світлила основні положення 
Умов прийому на навчання для 
здобуття ОКР молодшого спеціа-
ліста в 2017 році.

Особливістю Умов прийому на 
навчання до коледжів у 2017 році 
є те, що вони визначаються окре-
мим документом. 

Відповідно до затверджених 
Умов прийому кожен навчальний 
заклад повинен розробити, за-
твердити педагогічною (вченою) 
радою навчального закладу влас-
ні Правила прийому, оприлюдни-
ти їх на веб-сайті навчального за-
кладу і внести до Єдиної бази у 
вигляді скан-копії. 

Наголошено, що Правила при-
йому розробляються в кожному 
навчальному закладі, який є са-
мостійним чи знаходиться в 
структурі університету (інститу-
ту). У структурному підрозділі 
правила не є додатком до Правил 
прийому головного вузу, але вони 
затверджуються Вченою радою.

Організацію прийому вступ-
ників до навчального закладу 
здійснює приймальна комісія, 
склад якої затверджується нака-
зом директора коледжу або рек-
тором університету (інституту), 
до структури якого входить на-

вчальний заклад. Приймальна 
комісія створюється у кожному 
коледжі: як самостійному, так і у 
структурному підрозділі універ-
ситету (інституту).

Головою приймальної комісії 
призначається директор колед-
жу.

Приймальна комісія діє згідно 
з положенням про приймальну 
комісію навчального закладу, за-
твердженим вченою (педагогіч-
ною) радою вищого навчального 
закладу відповідно до Положен-
ня про приймальну комісію ви-
щого навчального закладу, за-
твердженого наказом МОН від 
15 жовтня 2015 року №1085. 

У цьому році зміни правил 
вступної кампанії не є радикаль-
ними.

Найбільш важлива зміна поля-
гає в тому, що прийом докумен-
тів на навчання для здобуття 
ОКР молодшого спеціаліста на 
основі 11 класів буде завершува-
тися після того, як розподіляться 
місця державного замовлення на 
прийом бакалаврів. 

Вступники для здобуття освіт-
ньо-кваліфікаційного рівня мо-
лодшого спеціаліста подають за-
яви в паперовій формі (кількість 
поданих заяв необмежена). 

Вступники на основі повної за-
гальної середньої освіти за ден-
ною формою навчання можуть 
подати заяви також і в електрон-
ній формі (з 12 по 26 липня). Не мо-
жуть подавати заяви в електро-
нній формі особи, які мають спе-
ціальні умови на участь у кон-
курсному відборі. 

Навчальним закладам необ-
хідно створити консультаційні 
центри при приймальних комісі-
ях для надання допомоги вступ-
никам при поданні заяв в елек-
тронній формі. 

Строки вступної кампанії на 
основі базової та повної загальної 
середньої освіти розведені в часі.

Вступна кампанія у коледжах 
розпочинається 1 липня. Із цього 
дня виші I рівня акредитації по-
чинають приймати від вступни-
ків заяви та документи для всту-
пу на основі базової загальної се-
редньої освіти за денною формою 
навчання в паперовій формі. За-
кінчується прийом заяв та доку-
ментів 14 липня. Вступні іспити, 
творчі конкурси та співбесіди 
проводяться з 15 липня до 22 лип-
ня. Зарахування вступників за ко-
шти фізичних або юридичних 

осіб відбувається не пізніше 
30 серпня.

Строки вступу на основі по-
вної загальної середньої освіти за 
денною формою навчання інші: 

— реєстрація електронних ка-
бінетів вступників, завантажен-
ня додатків до документів про по-
вну загальну середню освіту про-
ходить з 29 червня по 25 липня (за 
бажанням); 

— прийом заяв та документів 
починається 12 липня;

— прийом заяв та документів 
закінчується: 1 серпня — для осіб, 
які вступають на основі співбесі-
ди, вступних іспитів або творчих 
конкурсів; 8 серпня — для осіб, 
які вступають тільки на основі 
сертифікатів зовнішнього неза-
лежного оцінювання; 

— творчі конкурси проводять-
ся з 28 липня до 7 серпня; 

— вступні іспити проводяться 
з 2 до 7 серпня; 

— співбесіди проводяться з 2 
до 4 серпня; 

— зарахування вступників за 
кошти фізичних або юридичних 
осіб відбувається не пізніше 30 ве-
ресня.

Щодо вступу на основі повної 
загальної середньої освіти за ін-
шими (крім денної) формами на-
вчання строки прийому заяв та 
документів, конкурсного відбору 
і зарахування на навчання визна-
чаються правилами прийому 
(при цьому прийом документів 
закінчується не раніше 7 серпня, 
тривалість прийому документів 
становить не більше 30 днів, зара-
хування проводиться не пізніше, 
ніж через 15 днів після завершен-
ня прийому заяв та документів, 
упродовж яких проводиться кон-
курсний відбір).

Для вступу на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня кваліфі-

кованого робітника та всіх інших 
категорій вступників строки при-
йому заяв та документів, кон-
курсного відбору і зарахування 
на навчання визначаються прави-
лами прийому. 

Прийом осіб для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста відпові-
дає нормам, що діяли і в попере-
дні роки.  

Керівник навчального закладу 
повинен забезпечити дотриман-
ня законодавства України, у тому 
числі Умов прийому та власних 
правил прийому, а також відкри-
тість та прозорість роботи при-
ймальної комісії.

ЦІКАВІ ДОПОВІДІ 
ТА ПРИЄМНІ ЗАОХОЧЕННЯ 

Під час засідання Ради було 
представлено ще й досить цікаві 
доповіді.  Першою була доповідь 
на тему «Особливості впрова-
дження елементів дуального на-
вчання в освітньому процесі», що 
підготувала перший проректор 
ЛТЕУ, д.е.н., доцент Марта Юріїв-
на Барна, а виголошував її про-
ректор з наукової роботи ЛТЕУ 
Богдан Богданович Семак.

Під системою дуальної освіти 
мається на увазі практика, коли в 
підготовці молодих фахівців бе-
руть участь одразу два заклади 
— навчальний (виш, коледж та 
ін.) і навчальне підприємство. Це 
такі освітні програми, де поєдна-
но підходи роботодавців, ВНЗ і 
органів влади, що регулюють 
освітню галузь: освіта як держав-
ний регулятор, підприємство як 
замовник студента на ринку пра-
ці та виконавець цього завдання 
— ВНЗ, що здійснює освітню під-
готовку цього студента.

В українському законодавстві 
це ж саме дуальне навчання на-
зивають «практико-орієнтова-
ним». 

Дуальне навчання є формою 
бізнес-партнерства між навчаль-
ним закладом і роботодавцем. На 
виході такого співробітництва 
має бути кваліфікований фахі-
вець, що буде конкурентоспро-
можним на ринку праці. 

Відмінності між традиційним 
і дуальним навчанням, звісно, є. 
Так, дуальне навчання сфокусо-
ване на потребах студента і робо-
тодавця. Традиційні форми на-
вчання переважно орієнтовані на 
інтереси навчального закладу. 
Також традиційне навчання про-
стіше в плані контролю і впливу 
на навчальний процес. Під час ду-
ального навчання виш залучає 

третю сторону (компанію, фірму 
тощо), яка має всі права впливати 
на навчальний процес і буде дик-
тувати навчальному закладу свої 
вимоги, які не завжди будуть 
йому подобатися. 

Недоліки дуального навчання: 
воно скорочує години теоретич-
ної підготовки, що може негатив-
но позначитися на роботі певних 
кафедр вишу; схема наставни-
цтва — не всі працівники підпри-
ємств вміють працювати зі сту-
дентами; практична діяльність 
студента знижує його мотивацію 
навчатися у ВНЗ. 

Богдан Семак виступив і з дру-
гою доповіддю, тема якої — «Осо-
бливості та нові підходи до підго-
товки фахівців на третьому освіт-
ньо-науковому рівні у вищій шко-
лі». Так, Богдан Богданович роз-
повів про підготовку науковців 
— докторів філософії, які заміни-
ли кандидатів наук. 

Якщо розглядати цю тему, то в 
законодавстві вже все прописано. 
Тому Богдан Богданович звернув 
увагу лише на основні новації, а 
також розповів та продемонстру-
вав присутнім, як буде виглядати 
диплом і додаток до диплому 
доктора філософії. 

Ключове нововведення в аспі-
рантурі: з’являється навчальний 
план аспіранта і освітньо-науко-
ва програма. Навчальний план 
містить у собі 30-60 кредитів (виш 
самостійно вибирає їхню кіль-
кість). Ще потрібно сформувати 
індивідуальний навчальний 
план для кожного аспіранта, у 
якому варто прописати діяль-
ність аспіранта в освітній складо-
вій та науковій. Термін навчання 
в аспірантурі 4 роки: 2 роки — 
освітня складова і 2 роки — напи-
сання дисертації. 

На виході буде диплом докто-
ра філософії, виданий Міністер-
ством освіти і науки України.

Також на Раду ректорів та ди-
ректорів кооперативних навчаль-
них закладів завітали представ-
ники Приватного акціонерного 
товариства «Страхова група «UBI-
СО-ОР». Адже раніше Навчально-
методичним центром «Укоопосві-
та» разом зі страховою компані-
єю «UBI-СО-ОР» за підтримки 
правління Укркоопспілки було 
проведено конкурс на кращу кон-
курсну роботу з дисципліни 
«Страхові послуги» (про підсум-
ки конкурсу буде повідомлено 
пізніше).

Тетяна ПАНАСЮК
Фото Яни МАРТИНЕНКО

«Немає такого закону, який був би хороший для всіх».
Катон СТАРШИЙ, давньоримський полiтик i письменник
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ

ПОНЕДІЛОК, 3 

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ПРОФІЛАКТИКА КАНАЛУ 09.00—15.00
15.00 Новини
15.35 Х/ф «Вічні таки»
17.20 Театральні сезони 
17.50 Вікно в Америку
18.15 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст
19.00 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта 
19.55 Вересень
20.20 Про головне
21.00 Новини 
21.30 Новини. Спорт
21.50 Війна і мир 
22.55 Вічне 
23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)

01.20 Новинний блок 
01.55 Новини. Культура 
02.10 Про головне 
02.45 Т/с «Таксі»
04.05 Д/с «Аболіціоністи»
05.00 Світло 
05.50 Вічне 

1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з 

1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00 ТСН
09.30 «Чотири весілля-2»
10.45 «Міняю жінку-6»
12.20, 01.05 Х/ф «Байки Мітяя»
14.30, 17.10 Х/ф «Величне століття. 

Роксолана»
16.45, 19.30, 02.05 ТСН
20.15, 21.15 Х/ф «Свати-6»
22.20 Х/ф «Пізнє каяття» 16+
23.20, 02.30 Х/ф «Любов з ризиком для 

життя» 16+

ІНТЕР
06.00 М/ф «Зачарований хлопчик»
06.50 «Подробиці»
07.20, 13.50 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 
08.15 «Орел і Решка. На краю світу» 
10.00 Т/с «Тільки не відпускай мене», 

1-4сс. 16+ 
15.20 «Жди меня» 
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу «Стосується кожного» 
19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
20.40 Т/с «Підземний перехід» 16+ 
22.40 Т/с «Впізнай мене, якщо зможеш» 

16+ 
00.30 Т/с «Чотири пори літа» 16+ 
03.45 «Подробиці»
04.25 «уДачний проект» 
04.55 «Готуємо разом»

ICTV
04.55 Служба розшуку дітей
05.00 Дивитись усім!
05.50 Надзвичайні новини з Костянти-

ном Стогнієм
06.35 Факти тижня. 100 хвилин з Окса-

ною Соколовою (повтор)
08.45 Факти. Ранок
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні новини. Підсумки
10.10 Антизомбі
11.10 Секретний фронт
12.30, 13.20 Х/ф «Боєць» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
14.40, 16.10 Х/ф «Загублений світ» 16+
17.00 Х/ф «Парк юрського періоду-3» 

16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Більше ніж правда
21.25 Міні-серіал «Снайпер. Зброя від-

плати» 16+
22.25 Свобода слова
00.20 Х/ф «Шосе смерті» 16+
01.50 Провокатор

СТБ
06.45 «Все буде добре!» 
08.40 «Планета земля-2» 
09.40 Х/ф «Сестронька» 
11.35 «Україна має талант!-7» 
13.45.30 «Битва екстрасенсів-14» 
16.00 «Все буде добре!» 
18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 
18.30, 23.05 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 
20.30, 22.45 «Хата на тата» 

«УКРАЇНА» 
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні
09.15 Зоряний шлях
11.00 Т/с «Білий налив» 16+
14.45, 15.30 Т/с «Ласкаво просимо на 

Канари» 12+
15.00, 19.00, 23.00, 05.00 Сьогодні
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна» 
21.00 Т/с «Однолюби» 
23.30 Х/ф «Неймовірний Халк» 16+
01.40 Профілактика передавального об-

ладнання
05.45 Зоряний шлях

ВІВТОРОК, 4

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
09.00 Т/с «Площа Берклі»
09.55 Д/ф «Секрети Вільнюса»
10.50 Т/с «Епоха честі»
11.45 Д/с «Орегонський путівник»
12.10 Д/с «Порятунок ферми»
12.40 Новини. Спорт 
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.30 Уряд на зв’язку з громадянами
13.55 Т/с «Лінія захисту»
15.00 Новини
15.20 Фольк-music 
16.20 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 Про головне
21.00 Новини 
21.30 Новини. Спорт
21.50 Д/драма «Мисливці за нацистами»
22.55 Вічне 
23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)

01.20 Новинний блок 
01.55 Новини. Культура 
02.10 Про головне 
02.45 Т/с «Таксі»
04.05 Д/с «Аболіціоністи»
05.00 Надвечір’я. Долі 
05.50 Вічне 

1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з 

1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00 ТСН
09.30 «Чотири весілля-2»
10.45, 12.20 «Міняю жінку-6»
12.40, 01.05 Х/ф «Байки Мітяя»
13.40, 14.55 Х/ф «Свати-6»
16.00, 17.10 Х/ф «Величне століття. 

Роксолана»
16.45, 19.30, 02.05 ТСН
20.15, 21.15 Х/ф «Свати-6»
22.20 Х/ф «Пізнє каяття» 16+
23.20, 02.30 Х/ф «Хочу як Бріджет» 16+

ІНТЕР
05.35 Ток-шоу «Стосується кожного» 
06.30 Мультфільм
06.50 «Подробиці»
07.30, 14.15 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 
08.20 «Орел і Решка. На краю світу» 
10.15 «Давай одружимося» 
12.10 Т/с «Підземний перехід» 16+ 
16.45 «Речдок» 
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу «Стосується кожного» 
19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
20.40 Т/с «Підземний перехід» 16+ 
22.40 Т/с «Впізнай мене, якщо зможеш» 16+ 
00.35 Т/с «Чотири пори літа» 16+ 
03.35 «Подробиці»
04.15 «уДачний проект» 
04.50 «Готуємо разом» 

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
10.10 Більше ніж правда
11.30, 13.20 Х/ф «Метеор» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 Т/с «Володимирська, 15» 16+
16.10 Т/с «Демони» 16+
17.55, 21.25 Міні-серіал «Снайпер. 

Зброя відплати» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Громадянська оборона
22.10 Х/ф «Колонія» 18+
23.55 Т/с «Лас-Вегас» 16+
00.50 Х/ф «Шосе смерті» 16+
02.05 Провокатор

СТБ 
07.30 «Все буде добре!» 
08.55 «Все буде смачно!» 
09.50 «Україна має талант!-7» 
11.55 «Містичні історії-2 з Павлом Кос-

тіциним» 
13.45 «Битва екстрасенсів-14» 
16.00 «Все буде добре!» 
18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 
18.30, 23.05 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 
20.30, 22.45 «Вагітна у 16» 

«УКРАЇНА»
06.10 Зоряний шлях
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 лікар» 16+
15.00, 19.00, 23.00, 03.50 Сьогодні
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна» 
21.00 Т/с «Однолюби» 
23.30 Т/с «Закон і порядок. Злочинний 

намір» 16+ 
02.00 Х/ф «Неймовірний Халк» 16+
04.35 Реальна містика

СЕРЕДА, 5

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
09.00 Т/с «Площа Берклі»
09.55 Т/с «Епоха честі»
11.40 Д/с «Орегонський путівник»
12.10 Д/с «Порятунок ферми»
12.40 Новини. Спорт 
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.30 Наші гроші 
13.55 Т/с «Лінія захисту»
15.00 Новини
15.20 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 Про головне
21.00 Новини 
21.30 Новини. Спорт
21.50 Д/драма «Мисливці за нацистами»
22.40 Мегалот 
22.55 Вічне 
23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.55 Новини. Культура 
02.10 Про головне 
02.45 Т/с «Таксі»
04.05 Д/с «Аболіціоністи»
05.00 Віра. Надія. Любов 
05.50 Вічне 

1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з 

1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00 ТСН
09.30 «Чотири весілля-2»
10.45, 12.20 «Міняю жінку-6»
12.40, 01.00 Х/ф «Байки Мітяя»
13.45, 15.00 Х/ф «Свати-6»
16.00, 17.10 Х/ф «Величне століття. 

Роксолана»
16.45, 19.30, 02.05 ТСН
20.15, 21.20 Х/ф «Свати-6»
22.20 Х/ф «Пізнє каяття» 16+
23.20, 02.30 Х/ф «Нянь» 16+

ІНТЕР
05.30 Ток-шоу «Стосується кожного» 
06.25 Мультфільм
06.50 «Подробиці»
07.30, 14.15 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 
08.20 «Орел і Решка. На краю світу» 
10.15 «Давай одружимося» 
12.10 Т/с «Підземний перехід» 16+ 
16.45 «Речдок» 
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу «Стосується кожного» 
19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
20.40 Т/с «Підземний перехід» 16+ 
22.40 Т/с «Впізнай мене, якщо зможеш» 

16+ 
00.30 Т/с «Повернешся — поговоримо», 

1-4сс. 
03.40 «Подробиці»
04.20 «уДачний проект» 
04.50 «Готуємо разом» 

ICTV
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Дивитись усім!
05.35, 10.10 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
11.55, 13.20 Х/ф «Метеор» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.10 Т/с «Демони» 16+
17.55, 21.25 Міні-серіал «Снайпер. 

Зброя відплати» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Секретний фронт
22.10 Х/ф «Пароль «Риба-меч» 16+
00.05 Х/ф «Колонія» 18+
01.40 Провокатор

СТБ
06.45 «Все буде добре!» 
08.45 «Все буде смачно!» 
09.40 «Україна має талант!-7» 
12.30 «Містичні історії-2 з Павлом Кос-

тіциним» 
13.50 «Битва екстрасенсів-14» 
16.00 «Все буде добре!» 
18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 
18.30, 00.40 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 
20.30, 22.45 «Кохана, ми вбиваємо ді-

тей» 

«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 справедливості 16+
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар» 16+
15.00, 19.00, 23.00, 02.40 Сьогодні 
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Однолюби» 
23.30 Т/с «Закон і порядок. Злочинний 

намір» 16+ 
03.30 Зоряний шлях 
04.30 Реальна містика 

ЧЕТВЕР, 6

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
09.00 Т/с «Площа Берклі»
09.55 Т/с «Епоха честі»
11.40 Д/с «Орегонський путівник»
12.10 Д/с «Порятунок ферми»
12.40 Новини. Спорт 
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.30 Слідство. Інфо 
13.55 Т/с «Лінія захисту»
15.00 Новини
15.20 Надвечір’я. Долі 
16.30 Т/с «Площа Берклі»
17.25 Школа Мері Поппінс 
17.40 М/с «Книга джунглів»
18.15 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст
19.00 Новини. Культура
19.20 Д/с «Дикі тварини»
19.55 «Схеми» з Наталією Седлецькою
20.20 Про головне
21.00 Новини 
21.30 Новини. Спорт
21.50 Д/драма «Мисливці за нацистами»
22.55 Вічне 
23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)

01.20 Новинний блок 
01.55 Новини. Культура 
02.10 Про головне 
02.45 Т/с «Таксі»
04.05 Уряд на зв’язку з громадянами 
04.30 Д/ф «Василь Симоненко. Тиша і 

грім»
05.00 Світло 
05.50 Вічне 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 ТСН

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з 
1+1»

09.30 «Чотири весілля-2»
10.45, 12.20 «Міняю жінку-6»
12.40, 01.05 Х/ф «Байки Мітяя»
13.45, 15.00, 20.15, 21.20 Х/ф «Сва-

ти-6»
16.00, 17.10 Х/ф «Величне століття. 

Роксолана»
16.45, 19.30, 02.10 ТСН
22.20 Х/ф «Пізнє каяття» 16+
23.20, 02.35 Х/ф «Зовсім не бабій» 16+

ІНТЕР
05.35 Ток-шоу «Стосується кожного» 
06.25 Мультфільм
06.50 «Подробиці»
07.30, 14.15 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 
08.20 «Орел і Решка. На краю світу» 
10.15 «Давай одружимося»
12.10 Т/с «Підземний перехід»(16+) 
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу «Стосується кожного» 
19.00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
20.40 Т/с «Підземний перехід» 16+ 
22.40 Т/с «Впізнай мене, якщо зможеш» 

16+ 
00.25 Х/ф «Все можливо»
02.20 Х/ф «Жінка для всіх»
03.40 «Подробиці»
04.20 «уДачний проект» 
04.50 «Готуємо разом» 

ICTV 
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.50, 13.20 Х/ф «Пароль «Риба-меч» 

16+
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.10 Т/с «Демони» 16+
17.55, 21.25 Міні-серіал «Снайпер. 

Зброя відплати» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Інсайдер
22.10 Х/ф «Змії на борту літака» 16+
00.20 Т/с «Лас-Вегас» 16+
01.45 Провокатор

СТБ 
07.05 «Все буде добре!» 
09.00 «Україна має талант! Діти» 
12.30 «Містичні історії-2 з Павлом Кос-

тіциним» 
13.50 «Битва екстрасенсів-14» 
16.00 «Все буде добре!» 
18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 
18.30, 00.35 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 
20.30, 22.45 «Я соромлюсь свого тіла-3» 

«УКРАЇНА»
06.10, 12.50 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 
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар» 16+
15.00, 19.00, 23.00, 02.40 Сьогодні 
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Однолюби» 
23.30 Т/с «Закон і порядок. Злочинний 

намір» 16+ 
03.30 Зоряний шлях 
04.30 Реальна містика 
05.20 Агенти справедливості 16+

П’ЯТНИЦЯ, 7

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
09.00 Т/с «Площа Берклі»
09.55 Т/с «Епоха честі»
11.40 Д/с «Орегонський путівник»
12.10 Д/с «Порятунок ферми»
12.40 Новини. Спорт 
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.30 «Схеми» з Наталією Седлецькою
13.55 Т/с «Лінія захисту»
15.00 Новини
15.20 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
19.15 Д/с «Увесь цей джаз»
20.20 Про головне
21.00 Новини 
21.30 Новини. Спорт
21.50 Д/драма «Мисливці за нацистами»
22.55 Вічне 
23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)

01.20 Новинний блок 
01.55 Новини. Культура 
02.10 Про головне 
02.45 Т/с «Таксі»
04.00 Фольк-music 
05.00 Надвечір’я. Долі 
05.50 Вічне 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок з 

1+1»
09.30 «Чотири весілля-2»
10.45, 12.20 «Міняю жінку-6»
12.40 Х/ф «Байки Мітяя»
13.45, 15.00 Х/ф «Свати-6»
16.00, 17.10 Х/ф «Величне століття. 

Роксолана»
16.45, 19.30 ТСН
20.15, 22.10 «Ліга сміху-2»
00.05 «Вечірній Київ»
02.05 «Маленькі гіганти»

ІНТЕР
05.35 Ток-шоу «Стосується кожного» 
06.25 Мультфільм
06.50 «Подробиці»
07.30, 14.15 «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським» 
08.20 «Орел і Решка. На краю світу»
10.15 «Давай одружимося» 
12.10 Т/с «Підземний перехід» 16+ 
16.45 «Речдок» 
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу «Стосується кожного» 
20.00 «Подробиці тижня»
22.00 Х/ф «Було у батька три сини» 
00.55 Х/ф «Грозовий перевал»
02.35 «Подробиці тижня»
04.15 «Жди меня» 

ICTV 
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Дивитись усім!
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.30, 13.20 Х/ф «Змії на борту літака» 

16+
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.10 Т/с «Демони» 16+
17.55 Міні-серіал «Снайпер. Зброя від-

плати» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Антизомбі
21.25 Скетч-шоу «На трьох»
00.30 Х/ф «Сфера» 16+
02.45 Т/с «Лас-Вегас» 16+
03.30 Провокатор

СТБ 
05.50 Х/ф «Аварія — дочка мента» 
07.45 Х/ф «Я тебе кохаю» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Х/ф «Дві історії про кохання» 
20.40, 22.35 Х/ф «Не підганяй кохання» 
23.25 «Слідство ведуть екстрасенси» 

«УКРАЇНА»
06.10, 12.50 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 
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар» 16+
15.00, 19.00, 23.00, 03.30 Сьогодні
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Однолюби» 
23.20 «Слідами Грантоїдів. Частина 2» 

Спеціальний репортаж
00.00 Т/с «Однолюби» 
02.00 Т/с «Закон і порядок. Злочинний 

намір» 16+ 
04.15 Реальна містика 
05.45 Зоряний шлях 

СУБОТА, 8

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
09.00 М/с «Піп відкриває світ»
09.50 М/с «Легенда про Білосніжку»
10.45 Хто в домі хазяїн?
11.10 Хочу бути 
11.50 Фольк-music 
13.05 Д/драма «Мисливці за нацистами»
16.50 Д/ф «Колажі»
17.30 Книга.ua 
18.00 Чоловічий клуб. Спорт
19.20 Чоловічий клуб
20.00 Д/с «Скарби та смертельні таєм-

ниці 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 «Увесь цей джаз»
02.20 Д/ф «Містерія Марії. М. Прийма-

ченко»
02.45 Т/с «Таксі»
04.00 Д/ф «Секрети Вільнюса»
05.00 Віра. Надія. Любов 

1+1
06.00 ТСН
06.35 «Гроші»
07.50 «Світське життя»
08.50 Х/ф «Кохання неждане надійде» 

16+
12.40 Х/ф «Пізнє каяття» 16+
16.30, 21.15 «Вечірній Квартал»
18.30 «Розсміши коміка-2017»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Знай наших»
23.15 «Світське життя»
00.15, 02.10 «Ліга сміху-2»

ІНТЕР
06.00 М/ф «Дюймовочка»
06.25 Х/ф «Самотня жінка бажає позна-

йомитись...»
08.15 Х/ф «Будьте моїм чоловіком»
10.00 Д/проект «Лія Ахеджакова. Ма-

ленька жінка у великому кіно»
11.00 Х/ф «Службовий роман» 
14.10 Т/с «Вузький міст», 1-4сс. 
18.00 Т/с «Дві долі. Нове життя», 1-2 сс. 

16+ 
20.00, 02.20, 05.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Дві долі. Нове життя», 3-6сс. 

16+ 
00.15 Х/ф «Найкраще в мені»
02.55 Х/ф «Було у батька три сини» 

ICTV 
04.20 Факти
04.40 Т/с «Відділ 44» 16+
06.10 Дивитись усім!
07.05 Без гальм
08.00 Я зняв!
08.55 Скетч-шоу «На трьох»
11.55, 13.00 Х/ф «Чорнильне серце» 

12.45 Факти. День
14.05 Х/ф «Сфера» 16+
16.45 Х/ф «Пік Данте» 
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Підсумки
20.05 Х/ф «РЕД» 16+
22.05 Х/ф «РЕД-2» 16+
00.10 Х/ф «Сповідь небезпечної люди-

ни» 16+
02.15 Т/с «Лас-Вегас» 16+
03.30 Провокатор

СТБ
06.05 «Все буде добре!» 
08.05 «Караоке на Майдані» 
09.00 «Все буде смачно!» 
10.50 «Хата на тата» 
12.50 «Вагітна у 16» 
14.50 Х/ф «Дві історії про кохання» 
16.50 Х/ф «Не підганяй кохання» 
19.00 Х/ф «Вітер в обличчя» 16+
22.50 Х/ф «Спортлото-82» 
00.40 «Слідство ведуть екстрасенси» 

«УКРАЇНА»
07.00 Сьогодні 
07.15 Зоряний шлях 
08.40 Т/с «Однолюби» 
13.50, 15.20 Т/с «Кров не вода» 16+
15.00, 19.00, 02.30 Сьогодні
17.50, 19.40 Т/с «Янгол у серці» 
22.50 Х/ф «Намисто» 16+
00.50 Реальна містика 
03.10 Т/с «Закон і порядок. Злочинний 

намір» 16+ 
05.10 Зоряний шлях 

НЕДІЛЯ, 9

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
09.00 Д/с «Скарби та смертельні таєм-

ниці морів»
10.00 Х/ф «Мадам Нобель»
12.00 Театральні сезони 
12.30 Д/с «Блюз. Мартін Скорсезе пред-

ставляє»
14.30 Мистецькі історії
14.45 Фольк-music
15.50 Перший на селі 
16.35 Х/ф «Милий друг»
18.30 Х/ф «Королівський генерал»
20.30 Перша шпальта
21.00 Новини 
21.30 Д/с «Традиційні свята Мацурі»
22.20 Д/с «Дикі тварини»
23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
(нічний канал)

01.20 Д/с «Блюз. Мартін Скорсезе пред-
ставляє»

02.55 Т/с «Таксі»
04.15 Чоловічий клуб. Спорт 
05.25 Чоловічий клуб 

1+1
06.00 Х/ф «Кохання неждане надійде» 

16+
09.00 «Лото-Забава»
09.40 Маріччин кінозал. М/ф «Маша і 

ведмідь»
10.10 «Розсміши коміка-2017»
11.10, 12.10, 13.10, 14.00, 15.00, 16.00 

«Світ навиворіт. Камбоджа»
17.00, 18.30 «Світ навиворіт-8»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Біженка» 12+
01.15 Х/ф «Одержимість» 16+
04.55 «Ескімоска-2. Пригоди в Арктиці»

ІНТЕР
05.30 М/ф «Дикі лебеді»
06.25 Х/ф «Артист із Коханівки»
08.00 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Рай і пекло» 
11.00 «Орел і Решка. Перезавантажен-

ня» 
12.00 Х/ф «Зразкові родини»
14.10 Х/ф «Службовий роман» 
17.30 Т/с «Дві долі. Нове життя», 7-8 сс. 

16+ 
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Дві долі. Нове життя», 9-12 

сс. 16+ 
00.00 Т/с «Вузький міст», 1-4 сс. 

ICTV
05.35 Факти
06.00 Т/с «Код Костянтина» 16+
08.30 Т/с «Відділ 44» 16+
12.10, 13.00 Х/ф «Пік Данте» 
12.45 Факти. День
14.25 Х/ф «РЕД» 16+
16.40 Х/ф «РЕД-2» 16+
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з Окса-

ною Соколовою
20.30 Х/ф «Людина листопада» 16+
22.45 Х/ф «Інтереси держави» 16+
00.40 Х/ф «Одинак» 16+
02.30 Т/с «Лас-Вегас» 16+
03.55 Провокатор

СТБ 
07.05 «Все буде добре!» 
09.00 «Все буде смачно!» 
11.20 «Караоке на Майдані» 
12.15 «Планета земля-2» 
13.20 Х/ф «Вітер в обличчя» 16+
17.10 Х/ф «Спортлото-82» 
19.00, 02.00 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 
22.40 «Я соромлюсь свого тіла-3» 

«УКРАЇНА»
06.50 Сьогодні
07.30 Зоряний шлях 
08.10 Т/с «Однолюби» 
15.00 Х/ф «Намисто» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Васильки» 16+
19.00, 05.50 Події тижня з Олегом Па-

нютою
21.45 Т/с «Кров не вода» 16+
01.10 Реальна містика 
02.50 Таємний код зламано. Епоха Во-

долія
03.35 Таємний код зламано. Хвороба
04.20 Агенти справедливості 16+
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ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР 

ОКСАНА МИХАЙЛЕНКО-ГУЦУЛ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР 

ІННА КУНИЦЬКА
R

ДОЗВІЛЛЯ

Підготувала  Інна КУНИЦЬКА Малював Валерій СИНГАЇВСЬКИЙ

   ДО  СВЯТА Повідомлення

«Я абсолютно нещасний поза водою. Це все одно, що побувати на небесах, 
а потім бути вигнаним на землю».

Жак-Ів КУСТО, французький мандрiвник i дослiдник

– Алло! Це ясновидиця Антоні-
на? 

– Так, Сергій Іванович. 
– Але я не Сергій Іванович! 
– Я знаю.

Із розмови двох блогерів на 
злобу дня: «Львів’яни настільки 
багаті, що можуть дозволити собі 
транспортувати сміття по всій 
країні?»

Дзвоню другові на домашній. 
Слухавку бере дружина. Я кажу: 

– Здорово, тітко! Де твій ад-
ський сатана?! 

Вона втомленим, змученим го-
лосом: 

– Тобі чоловіка чи дитину?

– Вашому чоловікові потрібний 
постійний спокій, я виписав заспо-
кійливе. 

– І коли його йому давати? 
– Самі пийте.

Розмова двох чоловіків: 
– Твоя дружина на роботу хо-

дить?
– Ходить. 
– Правильно! Я теж своїй на 

проїзд не даю.

На допиті: 
– Розкажіть, де ви купили такий 

якісний диплом про вищу освіту? 
– Знайшов на дорозі! 
– Ви стверджуєте, що знайшли 

на дорозі диплом на своє ім’я? 
– Абсолютно вірно! 
– І як ви поясните такий збіг? 
– Це не збіг. Просто паспорт на 

своє ім’я я купив пізніше...

– Так, дітки, сьогодні ми будемо 
писати контрольну роботу.

– А калькулятором можна буде 
користуватися?

– Можна.
– А логарифмічними таблиця-

ми?
– Можна! Запишіть тему конт-

рольної: «Історія становлення Га-
лицько-Волинського князівства».

ДНІПРО НЕСЕ НЕ ТІЛЬКИ ВОДУ, 
АЛЕ Й ПАМ’ЯТЬ

Але це все довідкові дані, а чи знаєте ви, скіль-
ки таємниць зберігається на дні Дніпра? Мало 
кому відомо, які скарби приховує найбільша річка 
України. Навіть у Міністерстві інфраструктури, 
якому підконтрольні всі водойми країни, не зна-
ють, скільки затонулих плавзасобів там знаходить-
ся, не кажучи вже про справжні скарби, втрачені 
вікінгами, скіфами, козаками сотні років тому.

Зате професійні дайвери, які постійно дослі-
джують дніпровське дно, знаходять все нові й нові 
об’єкти, серед яких і зуби мамонта, і вагони, і ко-
раблі, і церкви, і навіть цвинтарі! Що стосується 
невеликих знахідок, які мають історичну цінність 
(монети, прадавні амфори, якорі), то дайвери зда-
ють їх у місцеві музеї в Запоріжжі та на Хортиці. 
Отже, невидимі знахідки… 

ДЕРЕВ’ЯНЕ СУДНО НА ПІДВОДНІЙ СКЕЛІ
У Дніпрі під водою досі перебуває безліч судів 

і плотів, які розбивалися об пороги річки. Одне із 
них затонуло приблизно наприкінці XIX ст. непо-
далік від Запоріжжя. Раніше там проходила ділян-
ка річки, що носила назву Вовче Горло. До будівлі 
Дніпрогесу це була найвужча й найглибша части-
на Дніпра – ширина русла не перевищувала 160 м, 
а глибина – близько 59 м. Отож, за повідомлення-
ми дайверів, на глибині 31–35 м на скелі із невели-
ким креном на лівий борт лежить велике затонуле 
дерев’яне судно. Добре зберігся кнехт, кріпильні 
кільця для такелажу. 

КІЧКАСЬКИЙ МІСТ, 
ПІДІРВАНИЙ МАХНОВЦЯМИ

Кічкаський міст у районі Запоріжжя був побу-
дований у 1904 р. На той час він служив єдиною за-
лізничною артерією, що з’єднувала південь Укра-
їни із центром. У 1920 р. при відступі під натиском 
Червоної армії батько Махно підірвав його. Тоді 
разом із частиною металевого мосту в 55-метрову 
безодню ріки пірнув цілий ешелон. Зараз на дні 
лежить залізничне полотно й шість розбитих ва-
гонів. Є кілька версій, що в них знаходилося: одні 
запевняють, що вони були наповнені зерном, дру-

гі наполягають, що вагони пасажирські й у них 
перевозили поранених.

ПІДВОДНА ЦЕРКВА 
Серед дайверів давно ходять легенди про чис-

ленні церкви, які знаходяться на дні Дніпра. Після 
сканування дна з’ясувалося, що це не такі вже й 
легенди. На підводних знімках, зроблених у райо-
ні м. Дніпро, видно чіткі обриси фундаменту хрис-
тиянського храму, які, як відомо, і нині будуються 
у формі хреста зі сходу на захід. За словами місце-
вих жителів, до затоплення тут розташовувалося 
село Августинівка і на цьому місці був цвинтар. 
Можна припустити, що на його території саме й 
були розташовані каплиця або невелика церква.

КОЗАЧА САДИБА-ФОРТЕЦЯ 
На острові Кухарів, який нині затоплений во-

дами Дніпра, знаходиться будівля, що нагадує 
панську садибу або фортечну споруду. Довжина 
стін підводного особняка – 70 м, висота – 3, товщи-
на – близько метра. Правда, частина стін уже зруй-
нована, але будівля явно була фортецею, оскільки 
в ній є квадратні вікна розміром метр на метр, які, 
швидше за все, служили бійницями.

Садиба перебуває на глибині 13 м, і об’єкт до 
кінця не досліджений. Історики впевнені, що саме 
після скасування Запорізької Січі на острові посе-
лилися козаки, які займалися домашнім господар-
ством і обробляли землю, утримували пасіку й ри-
балили. І, звичайно, оборонялися. Кажуть, що в 
садибі жили козаки з іменами Венгер, Майборода, 
Корчкар, Бабак, на честь яких і були названі міс-
цеві урочища.

ВОДОМІРНИЙ ПОСТ 
Двоповерхову стародавню вежу, із червоної це-

гли дайвери знайшли в 2011 р. у районі Запоріжжя. 
Вона перебуває у 300 м від берега на глибині 27 м 
(піднімається над ґрунтом на 7 м, діаметр кон-
струкції – 6 м). На ній проводилися водомірні спо-
стереження, і понад сто років тому вона ще стояла 
на березі Дніпра. Вежу затопило після того, як по-
будували Дніпрогес і піднявся рівень води. Всере-
дині її є дверний проріз і два вікна на другому по-
версі.

*    *    *
Звичайно, це далеко не весь перелік підводних 

таємниць Дніпра. Адже в тому ж Києві під водою 
досі перебувають і судна, і плавучі майстерні, і 
ресторани, і навіть готелі. До речі, не виключено, 
що якщо не ми, то наші діти їх ще побачать! Адже 
найдавніша ріка Європи й головна водна артерія 
України – Дніпро – катастрофічно міліє. У центрі 
Києва посередині річки вже можна стояти по пояс 
у воді, повідомили нещодавно в Асоціації рибалок 
України й навіть надали фотодоказ даного факту. 
Ну що ж, перевіримо, чи завжди таємне стає яв-
ним.

Щорічно в першу суботу липня, починаючи з 2003 р., відзначається Міжнародний день Дніпра. 
Цьогоріч він припадає на 1 липня. Більшу частину шляху річка Дніпро протікає територією 
України – довжина її русла в межах нашої країни становить 981 км, площа басейну – 291,4 тис. 
кв. км. На українській ділянці Дніпра розташовано 26 міст, у тому числі й Київ. Дніпро – наша 
головна водна артерія, яка забезпечує водою близько 70% населення України.

В ТЕМУ

НАЗВАНІ НА ЧЕСТЬ ДНІПРА
«Дніпро» – назва станції метро в Києві та Дніпрі. 

На честь Дніпра названий футбольний клуб міста Дні-
про. Нещодавно у столиці перейменували кінотеатр 
«Ленінград» у «Дніпро».
КРИЛАТІ ВИРАЗИ ПРО ДНІПРО

«Чуден Днепр при тихой погоде» (Гоголь), «Редкая 
птица долетит до середины Днепра» (Гоголь), «Реве та 
стогне Дніпр широкий» (Шевченко).
РЕКОРДИ

Річка Дніпро – 3-я за довжиною й площею басейну 
ріка Європи після Дунаю і Волги, а також найбільша 
річка України.
ФОРМУЛА-1 НА ДНІПРІ

30 липня 2011 р. у Вишгороді під Києвом уперше 
на річці Дніпро відбувся етап світової гонки «Водна 
формула-1».
ЗГАДУВАННЯ ДНІПРА

Давньогрецький історик Геродот називав Дніпро 
«Борисфеном». Римляни дали йому ім’я «Данапріс», 
греки – «Данапер». Слов’янська назва Дніпра – «Славу-
тич».
ДОВЖИНА РІКИ

Будівля водоймища на Дніпрі зменшила його до-
вжину на 84 км. Але в деяких джерелах вказують істо-
ричну довжину річки 2285 км.
ПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ

За однією з версій, назва Дніпро іранського похо-
дження від складення двох основ: дану – «ріка» і апара 
– «дальня», тобто «дальня ріка». Нерідко друга части-
на назви трактується від «апра» – «водна глиб». У цьо-
му випадку Дніпро означає «глибока ріка».
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КАЛЕЙДОСКОП

  АКЦІЯ ГОРОСКОП НА  3.07–9.07

ОВЕН  (21.03–20.04) 
Ділові питання можна успішно вирі-
шувати в неформальній атмосфері, 

а приємне спілкування поєднувати із взаємною 
вигодою. Лише у неділю слід бути обережними 
і готовими до несподіваних ситуацій.

ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05)
Цей період може виявитися визна-
чальним у долі Тельців. Ваша актив-

ність принесе позитивні зміни в житті та сто-
сунках — як особистих, так і професійних. 

БЛИЗНЯТА (21.05–21.06)
Приділіть увагу сім’ї та відновіть 
свої сили (можливо, за допомогою 

поїздок і подорожей). Тиждень може потішити 
вас дружньою допомогою й корисними зна-
йомствами.

РАК  (22.06–22.07) 
Не бійтеся змін. Молодий Місяць 
додасть вам удачі в фінансових пи-

таннях. Готуйтеся проявити максимальне тер-
піння до оточення, особливо наприкінці тижня.

ЛЕВ (23.07–23.08) 
У цілому сприятливий тиждень, але 
починаючи з п’ятниці, дізнаєтеся 

про фактори, що гальмують ваш розвиток. На 
роботі, можливо, доведеться відійти від запла-
нованого графіка.

ДІВА (24.08–23.09)
Вас очікують зустрічі з друзями, по-
їздки та приємні події. Наприкінці 

тижня уникайте любовних авантюр. Не варто 
починати нові романи, вони будуть швидко-
плинними й не такими приємними, як ви споді-
валися.

 
ТЕРЕЗИ  (24.09–23.10) 
Складно опиратися бажанню зміни-
ти своє життя. Однак осягнути не-

осяжне неможливо, тому робіть лише те, що 
вам під силу й що зможете довести до логічно-
го завершення.

СКОРПІОН (24.10–22.11) 
Надії знайти нові сфери застосуван-
ня ваших здібностей можуть не ви-

правдатися. Беріть активну участь у різнома-
нітних заходах, домовляйтеся про спільну ро-
боту або вирушайте у подорож.
 

СТРІЛЕЦЬ (23.11–22.12) 
Гармонійний і плідний період. 
З’явиться можливість зустріти на-

дійних партнерів, спонсорів, здатних взяти на 
себе вирішення багатьох ваших питань. У ви-
хідні є ризик фінансових втрат.

КОЗЕРІГ (23.12–20.01) 
Шукайте можливість досягти успіху, 
переконати оточення у доцільності 

ваших дій, добре заробити й вплинути на хід 
подій. Владнаються справи, пов’язані з поїзд-
ками.

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02) 
Сприймайте людей, з якими дово-
диться працювати, такими, які вони 

є. Це простіше, ніж спілкуватися зі створеними 
у вашій уяві образами. У неділю відпочиньте, 
перенапружуватися цього дня не слід.

РИБИ  (20.02–20.03)
Сприятливий тиждень для сімей-
них і особистих справ. Але в суботу 

та неділю романтичні ситуації можуть супро-
воджуватися емоційною нестабільністю.

Тетяна  НІКОЛАЄВА

З
ахід, як і торік, спрямований на 
допомогу хворим дітям, що ліку-
ються у відділеннях онкогемато-
логії та опікової травми обласної 

дитячої лікарні, і конкретно півтораріч-
ному Владиславу Кур’яту із Гощі, який 
уже майже два місяці знаходиться у ре-
анімації цієї ж лікарні. У Владиславчи-
ка медики діагностували опіки 
полум’ям обличчя і лівої верхньої кін-
цівки ІІ-ІІІ ступенів, а також грудної 
клітини І-ІІ ступенів. Щодня дитина по-
требує крові щонайменше 8–10 донорів! 
Рідні хлопчика просять допомоги у всіх 
небайдужих людей. Саме такі люди – коо-
ператори.

Цьогоріч формат донорської акції 
був значно розширений: до молоді долу-
чилися і досвідчені кооператори. Пер-
шим взяти участь в акції виявив бажан-
ня голова правління Острозького спо-
живчого товариства Анатолій Коломис. 
Затим допомогти хворим діткам зголо-
силася голова правління Березнівського 
районного споживчого товариства Кате-
рина Чухрай, яка вже неодноразово була 
донором. До слова, чоловік Катерини 
Михайлівни – заслужений донор. Багато 
років поспіль донорами є і директор 

комбінату громадського харчування 
Сарненської райспоживспілки Богдан 
Біжик та голова правління Радивилів-
ського районного споживчого товари-
ства Василь Ніколайчук. Свою рідкісну 
(4-Р) групу крові запропонувала і про-
відний інженер програмного забезпе-
чення комп’ютерів департаменту інфор-
маційних технологій  споживспілки 
Олена Хабун. 

Географія добрих, благородних сер-
дець, які вирішили взяти участь в ак-
ції, просто вражала, адже з’їхалися коо-
ператори із різних куточків області – 
Володимирця, Млинова, Гощі, Берез-
ного, Зарічного. Без жодних прохань 
та запрошень люди із самісінького 
ранку стояли в черзі творити добро. 
Дехто із учасників акції вже знайомий 
із процедурою здачі крові, дехто став 
донором вперше, були і хвилювання і 
дружня підтримка. Та всі були одно-
стайні в тому, що акція «Крапля допо-
моги», яку організувала кооперативна 
молодь в переддень Дня молоді та про-
фесійного свята, – це не щось екстра-
ординарне, а звичайна людська небай-
дужість, котра за всіх часів була і є на 
вагу золота.

Перед здачею крові всі пройшли без-
коштовне медичне обстеження: огляд 
терапевта, клінічний і біохімічний ана-
лізи крові. Лікарі щоразу запевняють, 
що здавати кров не лише благородно, а 
й корисно, проте кожен, хто того дня 
прийшов на станцію переливання крові, 
найменше думав про користь для себе. 
Всі були рішуче налаштовані допомог-
ти хворим дітям. 

Сподіваємося, що і наступного року 
кооператори продовжать благородну та 
потрібну традицію. Цього ж разу на сим-
волічному полотні єдності – прапорі 
України, молодь залишила підпис, де 
закликала охочих доєднатися до акції. 
А ще поділилася своїм громадським де-
візом – «Добра багато не буває!»

Як голова ГО «Молодь споживчої коо-
перації Рівненщини» хочу зазначити, 
що донорство в Україні з кожним роком 
набирає обертів. Тож приємно усвідом-
лювати, що і в кооперації є люди, яким 
не байдуже чиєсь горе. Щоразу із коле-
гами радіємо з того, що маємо можли-
вість врятувати чиєсь життя. Особливо, 
якщо це життя дитини.

Олена СОБКОВИЧ

БЛАГОРОДНА ТРАДИЦІЯ 
КООПЕРАТОРІВ

ОРГАНІЗАЦІЯ ОГОЛОШУЄ ПРО ПРОДАЖ:

– нежитлової будівлі (магазин загаль-
ною площею 93,7 кв. м) за адресою: с. Зе-
леньки, Миронівський р-н, Київська обл., 
вул. Коцюбинського, 1а;

– нежитлової будівлі (магазин загаль-
ною площею 98,6 кв. м) за адресою: с. Зе-
леньки, Миронівський р-н, Київська обл., 
вул. Майдан Кобзаря, 21.

Телефон для довідок: (067) 858-29-88.

Колектив працівників та студенти Рівненського коо-
перативного економіко-правового коледжу висловлю-
ють щирі співчуття директору коледжу Степану Івано-
вичу ДОБРИДНИКУ з приводу смерті найріднішої люди-
ни – мами Устини Андріївни. Ми не в змозі змінити об-
ставини, лише просимо Всевишнього дати сил рідним 
перенести біль втрати, а душу покійної прийняти в Цар-
ство Небесне. Хай земля їй буде пухом…

Правління спілки споживчих товариств Рівненської 
області, президія обкому профспілки працівників спо-
живчої кооперації, усі кооператори краю висловлюють 
глибокі та щирі співчуття директору Рівненського коо-
перативного економіко-правового коледжу Степану Іва-
новичу ДОБРИДНИКУ з приводу непоправної втрати – 
смерті мами Устини Андріївни. Співчуваємо та розділяє-
мо горе з рідними покійної.

21 червня громадська організація «Молодь споживчої кооперації Рівненщини» 
організувала благодійну акцію «Крапля допомоги».


