ІЗ ВДЯЧНІСТЮ
ЗА ВІДДАНІСТЬ
У переддень нашого професійного свята завершилася передплата на газету «Вісті…». Щоразу її
нові показники чекаємо із тривогою. Адже у цих, сухих, на перший погляд, цифрах, насправді закладено дуже багато. Це й оцінка праці журналістського
колективу, який завжди намагається виконувати
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свою роботу із творчими злетами, із натхненням, із
думкою про те, що кожен матеріал, кожна ілюстрація в газеті має бути змістовно насичена, цікава, корисна читачам. Це й розуміння того, що унікальна,
як для теренів українських друкованих ЗМІ, кооперативна газета «Вісті…», є затребуваною тими, хто
працює у потужній галузі споживчої кооперації, для
кого дуже важливо бути в курсі інформації, подій,
здобутків і планів у системі зокрема й країні загалом.
Попереду у кожного з нашої великої кооперативної родини багато справ, адже життя не стоїть

на місці. І треба щомиті відповідати тим запитам,
які воно перед нами ставить.
Ми вдячні нашим читачам за довір’я до нас, журналістів, за інтерес до подій у системі споживчої
кооперації всієї країни, вдячні за відданість «Вістям…». Вже маємо багато ідей робити газету цікавішою, адрес, куди їхатимемо у відрядження за повчальним досвідом, до унікальних людей тощо.
Віримо, що наступний Міжнародний день кооперації зустрічатимемо такою ж великою, дружною
родиною, з новими здобутками. У мирі й здоров’ї!
Оксана МИХАЙЛЕНКО-ГУЦУЛ
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ВИБИРАЙ КООПЕРАЦІЮ —
ВИБИРАЙ РІВНІСТЬ

ЦЬОГОРІЧНИЙ ДЕВІЗ СВЯТКУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДНЯ КООПЕРАЦІЇ
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НАС ВІТАЮТЬ
ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ
РАДИ УКРАЇНИ
КООПЕРАТОРАМ УКРАЇНИ
Шановні друзі!
Щиро вітаю вас з нагоди 93-ї річниці Міжнародного дня кооперації — свята єдності кооперативного руху.
Вашими зусиллями кооперативний сектор в умовах нинішньої складної ситуації
сприяє розвитку економіки, налагодженню
виробництва й постачання якісних вітчизняних товарів.
Бажаю вам міцного здоров’я, щастя, благополуччя, невичерпної енергії, успіхів у справі
розбудови сучасного кооперативного руху, а
найважливіше — миру в рідній Україні.

Володимир ГРОЙСМАН

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ПІДРОЗДІЛ МІЖНАРОДНОГО
КООПЕРАТИВНОГО АЛЬЯНСУ
Шановні українські кооператори!
Цього тижня ми святкуємо Міжнародний день кооперації, надаючи особливого значення рівності
всіх кооператорів у світі. І я б хотів
передати свої найкращі побажання
всім кооператорам України і, зокрема, членам вашої організації — Всеукраїнській центральній спілці споживчих товариств (Укркоопспілці,
COOP Україна).
Я з величезним задоволенням
спостерігаю, як розвивається наша
співпраця протягом останніх кількох років. Незважаючи на дуже
складні умови роботи у вашій країні, споживча кооперація довела
свою ефективність. Особливо у
кризові часи, коли справи йдуть по-

гано, люди звертаються до кооперативних товарів і послуг, оскільки
саме кооперативи дбають про задоволення потреб своїх членів. Це
чудова можливість для кооперативів вийти вперед, щоб побудувати
сучасне демократичне суспільство
в Україні, засноване на самодопомозі, самовідповідальності й солідарності.
Тільки минулого тижня я провів
зустріч з офіційною урядовою українською делегацією у Брюсселі, на
якій також обговорювалася споживча кооперація України і була виявлена зацікавленість у нарощуванні співробітництва з Європейським Союзом, а також озвучене
бажання більш детально ознайо-

митися із досвідом європейських
кооперативів. Крім того, був озвучений практичний інтерес в участі у
розвитку кооперативного руху в
Європі.
У той час як у сучасному світі
багато речей є невизначеними,
найголовніше для нас із вами —
перебувати у постійному діалозі
та підтримувати обмін досвідом
один з одним, і я дуже розраховую на продовження цього спільного шляху з українським кооперативним рухом.
Вітаю вас з Міжнародним днем
кооперації з Брюсселя!

Клаус НІДЕРЛЕНДЕР,
директор «Кооперативів Європи»

МІЖНАРОДНИЙ КООПЕРАТИВНИЙ АЛЬЯНС
ПРАВЛІННЯ УКРКООПСПІЛКИ,
ЦК ПРОФСПІЛКИ
ПРАЦІВНИКІВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Шановні члени споживчих товариств,
працівники і ветерани споживчої кооперації України!
Правління Всеукраїнської центральної
спілки споживчих товариств та Центральний комітет профспілки працівників споживчої кооперації України щиро вітають
вас з Міжнародним днем кооперації, який
започатковано Міжнародним кооперативним альянсом ще 93 роки тому та вже 21
рік святкується під егідою Організації
Об’єднаних Націй.
Традиційно, у першу суботу липня,
кооперативні організації всього світу
долучаються до глобальних професійних урочистостей, популяризуючи кооперативний рух та ініціюючи обговорення актуальних питань для суспільства в
цілому.
Так, цього року святкування Міжнародного дня кооперації проходить під гаслом
«Вибирай кооперацію, вибирай рівність».
Ця тема обрана недаремно, оскільки рівність має фундаментальне значення для
гарантування всім людям можливості користуватися перевагами економічного і
соціального розвитку. Згідно з останніми
дослідженнями 0,7% населення світу володіє 44% всіх його багатств, в той час як
70% населення належить лише 3% від їх
загальної кількості. У зв’язку з такою нерівністю виникає певна дискримінація за
різноманітними ознаками, в тому числі за
ознаками статі, віку, релігії чи індивідуальних економічних можливостей. Як наслідок — не всі можуть скористатися базовими благами соціально-економічного
розвитку своїх країн.
Що ж стосується кооперативного руху
— рівність завжди була його основоположною цінністю, тож, створюючи та розвиваючи кооперативи, люди свідомо обирають демократичну модель господарювання, чим широко культивують принцип
рівності. До того ж, кооперативний рух
стрімко набирає обертів. Сьогодні у світі
вже існує близько 2,4 млн. кооперативів,
які об’єднують більш ніж 1 млрд. членів,
кількість яких у три рази перевищує кількість акціонерів усіх приватних компаній.

Працівниками кооперативних організацій
є майже 250 мільйонів осіб, а сукупний
щорічний дохід найбільших 300 кооперативів складає 2,2 трильйона доларів США,
що дорівнює обсягу валового внутрішнього продукту країни з сьомою за потужністю економікою в світі. Таким чином
кооперативи яскраво демонструють, що у
кожного є вибір, який може докорінно
змінити парадигму сучасних суспільноекономічних відносин та вирівняти можливості людей на планеті. Цей вибір —
кооперація.
На варті добробуту вітчизняних кооператорів залишається і споживча кооперація України. Як повноправний член Міжнародного кооперативного альянсу та європейських кооперативних об’єднань, споживча кооперація України сповідує визнані в Європі та світі кооперативні принципи, ставить на меті не власне збагачення,
а турботу про соціально-економічні потреби людей і навколишнє середовище,
заохочує членів споживчих товариств до
ініціативності та самозайнятості та є
ефективним інструментом подолання бідності.
Незмінними цінностями споживчої кооперації залишаються єдність, взаємодопомога та мир. Тож сьогодні, у цей нелегкий для України час, саме споживчий кооперативний рух здатний слугувати прикладом демократії, самоорганізації, патріотизму та єднання навколо спільної мети.
Попереду на кооператорів чекає ще чимало викликів, але ми завжди знаходимо
один в одному розуміння і підтримку. Тож
бажаємо вам, шановні колеги, миру в країні, міцного здоров’я, добра і щастя, благополуччя й плідної праці на благо нашої
Вітчизни та подальшого розвитку споживчої кооперації України!

І.Л.ГОРОХОВСЬКИЙ,
Голова Правління Всеукраїнської
центральної спілки
споживчих товариств,
В.П.ЛЕВИЦЬКИЙ,
голова ЦК профспілки працівників
споживчої кооперації України

Від імені Міжнародного кооперативного
альянсу
дозвольте
привітати
мільйони
кооператорів у всьому
світі з Міжнародним
днем кооперації й побажати успіху та процвітання. Слід зазначити, що тема Міжнародного дня кооперації у 2015 році — «Рівність».
Нерівність впливає
як на окрему людину,
так і на суспільство й
економіку в цілому.
Соціальна нерівність,
у тому числі нерівність доходів і доступу
до фундаментальних
потреб, таких як охорона здоров’я, освіта,
житлові умови тощо, є
центральною проблемою особливо тому,
що надто великі соціальні відмінності загострюють стосунки між
людьми й загрожують
соціальній згуртованості. Нерівність може
означати ізоляцію й
обмеження для бідних
і знедолених, руйнуючи тим самим фундаментальний принцип

демократії:
рівність
осіб у доступі до їхніх
конституційних прав і
прав людини.
Міжнародний день
кооперації в нинішньому році — шанс,
щоб показати всім переваги, які надають
кооперативи громадам у кожній частині
світу, де вони працюють.
Кооперативний рух
має довгу й славетну
історію. На всіх континентах кооперативи
внесли вагомий внесок в економічний і соціальний розвиток регіонів і країн. Кооперативи, яких надихає
турбота про громадян,
розробили широкий
спектр ініціатив, гідних наслідування.
Демократичні норми — участь кожного,
здатність до самоорганізації, солідарність
і соціальна відповідальність — показують, що кооперативний рух є зразком економічного й соціального балансу суспільства.

Представники кооперативного руху переконані, що суспільства, де домінує рівність, працюють краще для всіх. Ми віримо, що подолання
проблеми нерівності
має бути пріоритетом
при прийнятті рішень
і їх реалізації, а міжнародні інститути й
національні уряди повинні взаємодіяти з
кооперативами для
розробки структури й
умов ведення діалогу,
залучати кооперативи до реалізації політики у боротьбі з бідністю й підтримці
стійкого економічного й соціального розвитку.
Міжнародний кооперативний альянс бажає вам усім щасливого свята та вдалого
дня!

З повагою
Чарльз ГУЛД,
генеральний
директор
Міжнародного
кооперативного
альянсу

ГОЛОВА ВИКОНАВЧОГО БЮРО
МОЛДКООП
Шановний Ілля Леонідович!
Від імені членів правління Центральної Спілки Споживчих Кооперативів Республіки Молдова, кооператорів республіки та від мене
особисто прийміть щирі вітання з 93-м Міжнародним
днем кооперації МКА і 21-м
Міжнародним днем кооперативів ООН!

Бажаємо Вам і всім кооператорам країни успіхів у діяльності, спрямованій на поліпшення обслуговування населення, стабільності та процвітання, благополуччя і плідних
успіхів у розвитку кооперативного руху й економічного співробітництва.

З повагою В.Я.КАРАУШ
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НАГОРОДИ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ
СЕКРЕТАР
EURO COOP
Шановні українські кооператори!
Вітаю вас з нагоди 93-го
Міжнародного дня кооперації!
Ще з 1923 року ця подія
щорічно урочисто відзначається для того, щоб нагадати
усім про важливу роль кооперативного руху по всьому
світі та невпинні зусилля кооператорів задля підвищення
добробуту 1 млрд. людей.
У часи нерівності та несправедливості кооператори
з усього світу об’єднані сьогодні єдиною метою — побудувати кращий світ. Світ гідності, поваги, справедливості та високого рівня життя.
Програма Міжнародного
кооперативного
альянсу
«Кооперативна декада», відома також як «Блупрінт»,
розроблена з нагоди Міжнародного року кооперативів,
який всі ми відзначали у 2012
році, передбачає до 2020 року
значне утвердження кооперативної бізнес-моделі, її
широке поширення, а також
гнучке пристосування до
ринкового середовища для
більшої зручності її застосування та збільшення числа
зацікавлених в ній людей.
І вже зараз, у 2015 році,
ми з вами бачимо чіткі ознаки того, що задумане стає реальністю.
Люди з різних країн світу
шукають причини невдач нинішньої міжнародної моделі
бізнесу, яка в значній мірі залежить від так званих «сильних гравців епохи» — великих країн та транснаціональних корпорацій. Пошук таких
рішень ставить кооперативну модель бізнесу у вигідне
становище, оскільки кооперативні принципи і цінності є
гарантією стійкого розвитку і
економічного росту.
Ось чому, шановні українські кооператори, я вітаю вас
сьогодні. Ви є невід’ємною
складовою життєдіяльності
кооперативної моделі господарювання, запорукою її розвитку та успіху. Ваші повсякденні зусилля і праця не лише
роблять цей світ кращим для
ваших колег-кооператорів та
їх сімей, але також є вкрай
важливими для того, щоб
наша спільна кооперативна
мрія стала дійсністю — побудувати кращий світ для всіх!
З 93-м Міжнародним днем
кооперації!

Щиро ваш, Тодор ІВАНОВ

На адресу Правління Укркоопспілки, всієї
спільноти системи споживчої кооперації
України продовжують надходити привітання
з нагоди Міжнародного дня кооперації.
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«…люди повинні єднатися коло щоденного хліба. А товариська крамниця – то щоденний хліб».
Йоахим ВОЛОШИНОВСЬКИЙ, видатний дiяч українського кооперативного руху, журналiст

ПОСТАНОВА ПРАВЛІННЯ
Про відзначення роботи правлінь спілок споживчих товариств — членів Укркоопспілки
з нагоди Міжнародного дня кооперації
З нагоди 93-ї річниці Міжнародного дня
кооперації Правління Укркоопспілки
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Нагородити правління спілок споживчих товариств — членів Укркоопспілки ПОДЯКАМИ Правління Укркоопспілки за досягнення у господарсько-фінансовій та громадській діяльності споживчої кооперації
області, а саме:

1.1. ПРАВЛІННЯ ВІННИЦЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ
ТОВАРИСТВ:
1.1.1. За збереження і ефективне використання матеріально-технічної бази галузей
торгівлі, ресторанного господарства та промисловості;
1.1.2. За надання значної матеріальної
допомоги Збройним силам України, Національній гвардії України, спеціалізованим
фондам, лікарням, учасникам АТО та їх
сім’ям, переселенцям із зони АТО, благодійним і волонтерським організаціям
тощо.

1.2. ПРАВЛІННЯ СПІЛКИ
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ:
1.2.1. За ефективне використання потенціалу кооперативних ринків, їх вагомий
внесок до фінансового результату обласної
спілки споживчих товариств, створення робочих місць для фізичних осіб і підприємств
та активну співпрацю з органами державної
влади і місцевого самоврядування.

1.3. ПРАВЛІННЯ СПІЛКИ
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ:
1.3.1. За ефективне використання потенціалу кооперативних ринків, їх вагомий
внесок до фінансового результату обласної
спілки споживчих товариств, створення робочих місць для фізичних осіб і підприємств
та активну співпрацю з органами державної
влади і місцевого самоврядування;
1.3.2. За найвищі показники передплати
кооперативного видання — газети «Вісті
Центральної спілки споживчих товариств
України».

1.4. ПРАВЛІННЯ ДОНЕЦЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ
ТОВАРИСТВ:
1.4.1. За збереження і забезпечення роботи кооперативних підприємств і організацій в умовах проведення бойових дій на території області.

1.5. ПРАВЛІННЯ СПІЛКИ
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ:
1.5.1. За ефективне використання потенціалу кооперативних ринків, їх вагомий
внесок до фінансового результату обласної
спілки споживчих товариств, створення робочих місць для фізичних осіб і підприємств
та активну співпрацю з органами державної
влади і місцевого самоврядування.

1.6. ПРАВЛІННЯ СПІЛКИ
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ:
1.6.1. За досягнуті здобутки щодо господарювання у кооперативній промисловості.

1.7. ПРАВЛІННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ
ТОВАРИСТВ:
1.7.1 За надання значної матеріальної допомоги Збройним силам України, Національній гвардії України, спеціалізованим
фондам, лікарням, учасникам АТО та їх
сім’ям, переселенцям із зони АТО, благо-

дійним і волонтерським організаціям
тощо.

1.17. ПРАВЛІННЯ СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ
ТОВАРИСТВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ:

1.8. ПРАВЛІННЯ СПІЛКИ
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ:

1.17.1. За досягнуті здобутки щодо господарювання у кооперативній промисловості.

1.8.1. За надання значної матеріальної допомоги Збройним силам України, Національній гвардії України, спеціалізованим
фондам, лікарням, учасникам АТО та їх
сім’ям, переселенцям із зони АТО, благодійним і волонтерським організаціям тощо.

1.9. ПРАВЛІННЯ СПІЛКИ
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ КИЇВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ:
1.9.1. За надання значної матеріальної
допомоги Збройним силам України, Національній гвардії України, спеціалізованим
фондам, лікарням, учасникам АТО та їх
сім’ям, переселенцям із зони АТО, благодійним і волонтерським організаціям
тощо.

1.10. ПРАВЛІННЯ СПІЛКИ
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ:
1.10.1. За створення і належну організацію роботи кооперативних маркетів;
1.10.2. За збереження високих показників
тиражу та послідовність у співпраці з газетою «Вісті Центральної спілки споживчих
товариств України».

1.11. ПРАВЛІННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
СПІЛКИ СПОЖИВТОВАРИСТВ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ:

1.18. ПРАВЛІННЯ СПІЛКИ
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ:
1.18.1. За створення і належну організацію роботи кооперативних маркетів.

1.19. ПРАВЛІННЯ СПІЛКИ
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ:
1.19.1. За надання значної матеріальної
допомоги Збройним силам України, Національній гвардії України, спеціалізованим
фондам, лікарням, учасникам АТО та їх
сім’ям, переселенцям із зони АТО, благодійним і волонтерським організаціям тощо.

1.20. ПРАВЛІННЯ СПІЛКИ
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ:
1.20.1. За надання значної матеріальної
допомоги Збройним силам України, Національній гвардії України, спеціалізованим
фондам, лікарням, учасникам АТО та їх
сім’ям, переселенцям із зони АТО, благодійним і волонтерським організаціям
тощо.

1.21. ПРАВЛІННЯ СПІЛКИ
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ:

1.12. ПРАВЛІННЯ СПІЛКИ
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ:

1.21.1. За створення і належну організацію роботи кооперативних маркетів;
1.21.2. За надання значної матеріальної допомоги Збройним силам України,
Національній гвардії України, спеціалізованим фондам, лікарням, учасникам
АТО та їх сім’ям, переселенцям із зони
АТО, благодійним і волонтерським організаціям тощо.

1.12.1. За активну роботу щодо запровадження в кооперативних підприємствах
стандартів фірмового стилю.

1.22. ПРАВЛІННЯ СПІЛКИ
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ:

1.13. ПРАВЛІННЯ СПІЛКИ
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ:

1.22.1. За створення і належну організацію роботи кооперативних маркетів.

1.11.1. За збереження і забезпечення роботи кооперативних підприємств і організацій в умовах проведення бойових дій на
території області.

1.13.1. За досягнуті здобутки щодо господарювання у кооперативній промисловості.

1.14. ПРАВЛІННЯ СПІЛКИ
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ:
1.14.1. За надання значної матеріальної
допомоги Збройним силам України, Національній гвардії України, спеціалізованим
фондам, лікарням, учасникам АТО та їх
сім’ям, переселенцям із зони АТО, благодійним і волонтерським організаціям
тощо.

1.15. ПРАВЛІННЯ СПОЖИВСПІЛКИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ:
1.15.1. За надання значної матеріальної
допомоги Збройним силам України, Національній гвардії України, спеціалізованим
фондам, лікарням, учасникам АТО та їх
сім’ям, переселенцям із зони АТО, благодійним і волонтерським організаціям тощо.

1.16. ПРАВЛІННЯ СПІЛКИ
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ:
1.16.1. За досягнуті результати щодо приросту обсягів діяльності в усіх галузях кооперативного господарства та забезпечення
їх рентабельної роботи;
1.16.2. За інформаційну відкритість та
активність у співпраці з газетою «Вісті
Центральної спілки споживчих товариств
України».

1.23. ПРАВЛІННЯ СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ
ТОВАРИСТВ «СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»:
1.23.1. За надання значної матеріальної
допомоги Збройним силам України,
Національній гвардії України, спеціалізованим фондам, лікарням, учасникам
АТО та їх сім’ям, переселенцям із зони
АТО, благодійним і волонтерським організаціям тощо.
2. Преміювати голів правлінь спілок
споживчих товариств — членів Укркоопспілки у розмірі однієї середньомісячної
заробітної плати за рахунок власних коштів спілок.
3. Дозволити правлінням спілок споживчих товариств — членів Укркоопспілки відзначити, у т.ч. грошовими преміями, кращих працівників апаратів спілок
за значний особистий вклад у розвиток
споживчої кооперації.
4. Контроль за виконанням постанови
покласти на заступника голови Правління Укркоопспілки В.П. Левицького.

Голова Правління І.Л.ГОРОХОВСЬКИЙ
Члени Правління: В.П.ЛЕВИЦЬКИЙ,
М.В.ЛЮДВІЧУК, О.А.ЛЯСКОВЕЦЬ,
П.Ф.БАРАШ, В.О.БОЇН, О.М.НОСЕНКО,
В.В.ПОДОЛЯН, Н.М.ТУЛІКА, А.Ю.ШОРІНА.
Візи: О.М.ШУМАНОВ
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CТОРІНКИ ІСТОРІЇ: «ДНІПРОСОЮЗ» –
УРОКИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
Дніпровський союз товариств, який виник і працював у 1917—1920 рр., дослідники історії споживчої кооперації
називають одним із вагомих центрів її існування, провісником зародження Вукоопспілки.
ЗАГРОЗА ІМПЕРІАЛІЗМУ
До початку 1917 р. в українських
губерніях сформувалась досить потужна мережа споживчих товариств.
На 01.01.1917 р. числилось 4754 споживчих товариства. Значна частина
з них припадала на Київську, Подільську та Полтавську губернії. Отже,
виникла потреба у вдосконаленні
спілкового будівництва в споживчій
кооперації, в утворенні «всеукраїнського верховного центру — господарського й організаційного, для найчисленнішого тоді сектора української кооперації». Вірогідно таким
центром мала стати Київська спілка
споживчих товариств, але з різних
причин вона передала свої справи в
1912 р. агентурі Московської спілки
споживчих товариств. Намагання
української споживчої кооперації
утворити власний самостійний центр
зустрічало рішучий опір з боку російського уряду, який, безперечно, знав
ідеологію українського народу, його
прагнення до вільного, незалежного
життя і самобутнього культурно-національного й економічного розвитку. Ось чому російський уряд цілком слушно вбачав в українській кооперації велику небезпеку для свого
імперіалізму й централізму і спочатку вживав усіх заходів, щоб припинити сам кооперативний рух на Україні.
Роботу щодо заснування «Дніпросоюзу» було розпочато невдовзі після
Другого Всеросійського кооперативного з’їзду в Києві 1913 р. За ініціативою Дмитра Коліуха було скликано
нараду та обрано на ній організаційний комітет для заснування нової
української спілки споживчих товариств. Головою Комітету обрали
Д.Коліуха, а статут спілки доручили
написати М.Стасюкові.
Підготовлений статут на початку
1916 р. подали через Київського губернатора на затвердження міністерством внутрішніх справ в Петербурзі.
Підписали його члени-засновники
спілки о. Т.Добрянський (від
Луб’янського споживчого товариства
на Київщині), Д.Коліух і В. Коберник
(від Київського споживчого товариства) та Х.Барановський (від споживчого товариства «Народна торгівля»).
Прогресивні кооператори мріяли
про заснування Всеукраїнської
спілки споживчих товариств, але в
статуті про це не можна було писати. Тому назвою ріки Дніпра вони
хотіли визначити всеукраїнський
характер спілки.
Щоб прискорити справу затвердження статуту, засновники послали в Петербург «артільного батька»
М.Левитського. Затвердити статут
вдалося тільки після лютневої революції 1917 р. — 10 березня.

мих споживчих товариств і 32 районні спілки. Свою діяльність «Дніпросоюз» розпочав з 12 тис. крб., а на кінець 1917 р. його власний капітал
(пайовий, основний, інші фонди)
складав 5 млн. крб.
За ініціативою Ради «Дніпросоюзу» і районних споживчих спілок
було скликано Всеукраїнський з’їзд
споживчої кооперації 20–22 квітня
1918 р. з метою визначення шляхів
подальшого вдосконалення діяльності споживспілок.
З’їзд ухвалив перетворити «Дніпровський союз» — об’єднання споживчих товариств — на Центральну спілку споживчих спілок України. Через місяць, 26-27 червня 1918
р., загальні збори уповноважених
«Дніпросоюзу» ухвалили новий
статут. Організація була визнана
за Всеукраїнську спілку споживчих спілок.
Згідно зі статутом реорганізований «Дніпросоюз» мав виконувати
такі функції:

1. ТОРГОВЕЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ. 2. ПРОМИСЛОВУ
ДІЯЛЬНІСТЬ. 3. НЕТОРГОВЕЛЬНУ, ІНСТРУКТОРСЬКОРЕВІЗІЙНУ ТА КУЛЬТУРНООСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ —
ШЛЯХОМ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗНАНЬ
З ТЕОРІЇ Й ПРАКТИКИ
КООПЕРАЦІЇ

Торговельну діяльність «Дніпросоюз» здійснював комісійноагентурними операціями і шляхом
продажу з власних складів. Найбільші склади спілки були неподалік Святошино в Києві. Було розпочато будівництво великого складу
біля станції Київської Пристані.
З метою збільшення обсягів товарних ресурсів і поліпшення задоЕКОНОМІЧНА ІМПЕРІЯ
волення попиту на товари «ДніпроДо кінця 1917 р. «Дніпросоюз» союз» уже в 1918 р. мав декілька прооб’єднав 546 членів, з них — 514 окре- мислових підприємств:

1. Фабрика мила (виробляла за рік
200 тис. пудів мила для прання, а також туалетне мило, соду, фарбу, чорнило, возову і взуттєву мазь тощо).
Кількість працюючих на фабриці —
150 робітників.
2. Взуттєва фабрика (фабрика чобіт), де працювало 1500 робітників.
Виробляла до 100 тис. пар чобіт і черевиків на місяць.
3. Трикотажна фабрика. Була обладнана найновішими машинами. На
ній працювало 250 робітників. Виробляли близько 300 тис. штук теплого
одягу, білизни, шкарпеток і панчох.
4. Бляшана фабрика виробляла відра, кухонне начиння, чайники, ліхтарі — до 1500 штук на місяць. На підприємстві працювало 73 робітники.
5. Друкарня. Працювало 80 робітників.

У 1918 Р. «ДНІПРОСОЮЗ»
ПРОДАВ ТОВАРІВ НА СУМУ
БЛИЗЬКО 70 МЛН. КРБ.
ОБСЯГИ ОБОРОТУ ЗНАЧНО
ЗРОСЛИ У НАСТУПНІ РОКИ
Неторговельна діяльність «Дніпросоюзу» була зосереджена в інструкторському, статистично-економічному, правничому, культурнопросвітньому, видавничому та інших
відділах, зокрема ставилися такі завдання: а) організація планомірної
інструкторської допомоги; б) видання і постачання товариств рахунковими книгами; в) видання українською мовою брошур із кооперативної тематики; г) видання журналу; д)
організація лекцій, курсів і з’їздів; е)
допомога організаціям місцевих
об’єднань; ж) розвідки про стан споживчої кооперації.
Велика заслуга в розвитку «Дніпросоюзу» належить Дмитру Коліуху
— голові її правління. Від початку заснування «Дніпросоюзу» в 1913 р. аж
до її ліквідації й влиття у новостворену Всеукраїнську спілку споживчих
товариств — Вукоопспілку в 1920 р.
— він керував справами, організацією й розбудовою «Дніпросоюзу». 10

березня 1918 р. Д.Коліуха було призначено народним міністром продовольчих справ в уряді В.О. Голубовича, а з 24 березня — міністром харчування. Ці обов’язки він виконував до
29 квітня, коли відбувся гетьманський переворот.
20—22 квітня 1918 р. в Києві проходив Всеукраїнський з’їзд споживчої
кооперації, у роботі якого взяли
участь 93 делегати. Вагомим питанням зібрання була запропонована
Д.Коліухом нагальна необхідність
реформування діяльності «Дніпросоюзу», яку підтримали всі учасники.
Відтак, спілка одержала право здійснювати власне виробництво лише
таких виробів і речей, які мають місцеве значення: це невеликі млини,
крупорушки, пекарні, миловарні.

ВОРОГИ «ДНІПРОСОЮЗУ»
Але політика гетьмана Павла Скоропадського, який захопив владу 29
квітня, відрізнялася від політики
Центральної Ради. Так, його уряд дозволив вільну торгівлю. Всеукраїнська спілка військових інвалідів забрала у «Дніпросоюзу» все майно, що
одержано від військової кооперації,
майстерню бляшаних виробів і фабрику емальованого посуду.
Після введення 7 травня 1918 р.
державної монополії на продаж цукру уряд М.Василенка відмовив
«Дніпросоюзу» в праві на його продаж. Відтак, склалася складна ситуація для спілки, оцінюючи пізніше
стан якої, Д.Коліух писав: «До ворогів «Дніпросоюзу», ворогів кооперативного походження, приєднався
ще один ворог, найлютіший і невловимий. Гетьман проголосив війну
народним організаціям, дав волю і
моральну та грошову допомогу приватним капіталістам».
Незважаючи на всі труднощі та
перепони, «Дніпросоюз» продовжував свою активну діяльність. Одначе
після захоплення 31 серпня 1919 р.
влади в Києві військами Денікіна,
агресор силою відібрав усі підприємства «Дніпросоюзу» для передачі Всеросійському союзові, склади опечатали, запаси паперу конфіскували на
користь приватних видавництв. Кооперативна школа була закрита.

У жовтні 1919 р. правління «Дніпросоюзу» вирішило перенести торговельну і частково промислову діяльність на периферію, відкривши
філії в різних містах України для
торгових операцій з місцевими
спілками та товариствами. За Києвом залишили неторговельну роботу та загальне керівництво.

МІСІЮ ВИКОНАНО
Після того, як у грудні 1919 р. війська генерала Денікіна вигнали з
України, кооперативна діяльність
спілки знову пожвавилася. На 1 січня
1920 р. в «Дніпросоюзі» було 98 спілок
(21 — на Київщині) і 399 товариств. Це
становило 2/3 усіх споживчих товариств Київської губернії та частини
губерній Правобережжя. Оборот за
1919 р. складав 282986253 крб., а капітали — 22399176 крб. 60 коп. Спілці
було повернуто 6 фабрик, миловарний завод, бляшана майстерня тощо.
16 грудня 1919 р. до Києва вступила Червона Армія. 7 квітня 1920 р.
згідно з Декретами РРФСР «Про споживчі комуни» і «Про утворення
Кооперативного комітету України» (6
квітня 1920 р., м. Харків) споживча кооперація перетворилася на підсобний орган Наркомпроду.
Відтак, у цих складних обставинах 7 червня 1920 р. на об’єднаному
засіданні представників правлінь
«Дніпросоюзу», СТПР, Південного
управління Центросоюзу ухвалено
заснувати Всеукраїнську спілку
споживчої кооперації. 21-22 серпня
1920 р. відбулися останні ліквідаційні збори «Дніпросоюзу».
Отже, за короткий час свого існування «Дніпросоюз» довів, що він є
життєздатною організацією. Спілка
виявилася спроможною налагодити
постачання населення України необхідними товарами, знаходила шляхи збереження грошових заощаджень, позитивно впливала на відновлення різних сфер народного господарства тощо. «Дніпросоюзу» вдалося об’єднати кооперативи та союзи значної частини України і задовольняти, у міру сил, їхні потреби.

Федір ЛЕНЧЕНКО,
кандидат історичних наук

В ТЕМУ
Першим головою правління Вукоопспілки став Іван Адамович Саммер. Вже із середини 1920 року
Вукоопспілка функціонує як
центр, що об’єднує всі без винятку кооперативні організації на території Радянської України. Вона
здійснювала розподіл між кооперативами продуктів та речей споживання, вела заготівлі для потреб населення та експорту, організовувала виробничу діяльність,

будувала для реалізації своїх завдань власні підприємства, склади, крамниці, транспортні контори, проводила страхову та деякі
інші види діяльності.
У серпні 1921 року відбувся I з’їзд
кооператорів України, на якому
були обрані постійні керівні органи споживчої кооперації республіки. Вукоопспілка стала республіканським центром тільки споживчої кооперації.
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«Існує безліч способів покращення умов існування людей, але
найбільш благородний серед них – через кооперацію».
Джон МІТЧЕЛЛ, британський кооператор

ІНТЕГРАЦІЯ

ПЕРШІ КРОКИ ДО СПІВПРАЦІ ХРОНОЛОГІЯ ЧЛЕНСТВА

Ц

ього року 93-й раз поспіль
кооператори світу відзначають своє професійне свято,
обравши девіз «Вибирай кооперацію — вибирай рівність». Перші ідеї співпраці кооператорів різних країн зародилися ще на
початку XIX ст. У 1835 р. в Лондоні
було засновано Асоціацію всіх класів
і всіх націй, яка ставила перед собою
мету пропагувати кооперативні ідеї
на міжнародному рівні. Це
об’єднання стало першою спробою
розвитку співпраці кооператорів різних країн і створення міжнародного
кооперативного центру.
У 1869 р. на кооперативному
конгресі Англійської кооперативної спілки здійснили нову спробу
утворити міжнародну кооперативну організацію, проте тогочасний
кооперативний рух був ще роздрібненим, малочисельним та економічно слабким.

П

Перші конкретні заходи в справі
міжнародної кооперативної співпраці зробили керівники англійської кооперації. У 1889 р. Генеральний секретар Кооперативної спілки Великобри-

танії, християнський соціаліст В.Ніл
звернувся до кооперативних спілок
усіх країн із закликом створити міжнародний кооперативний центр із
штаб-квартирою в Лондоні.

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ

МКА: НОВИЙ ЕТАП У РОЗВИТКУ
СВІТОВОГО КООПЕРАТИВНОГО РУХУ

З

а спільною ініціативою
тимчасового комітету й
Кооперативної спілки
Великобританії,
19
серпня 1895 р. в Лондоні було
скликано I установчий Міжнародний кооперативний конгрес, у роботі якого взяли
участь 207 представників різ-

них кооперативних організацій
з Австралії, Австро-Угорщини,
Англії, Бельгії, Голландії, Данії,
Італії, Сербії, США, Франції,
Швейцарії та спостерігачі з деяких інших країн (Аргентини,
Індії, Німеччини, Росії та ін.).
I Конгрес розглянув питання про заснування Міжна-

родного
кооперативного
альянсу, організацію міжнародних торговельних зв’язків
між кооперативними організаціями, про кооперативне
виробництво, кооперативну
банківську справу, про споживчу й сільськогосподарську кооперацію.

Організаційне та ідеологічне керівництво роботою конгресу зосереджувалося в руках представників англійської
кооперації, що зумовило великий вплив англійських кооперативних принципів на розвиток усього світового кооперативного руху.
Конгрес ухвалив рішення
про створення МКА. Виникнення Альянсу стало прогресивним явищем у громадському житті того часу. Кооперативний рух є невід’ємною частиною сфери міжнародних
відносин.

СПІЛЬНОТА

КООПФАКТ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РІВЕНЬ

І

нтереси національних, саме споживчих кооперативів на європейському континенті відстоює міжнародна некомерційна організа-

ція Euro Coop. Окрім цього, у сфері її
впливу — захист прав споживачів.
Адже Euro Coop є повноправним
партнером Євросоюзу у питаннях по-

опри глибинні суспільно-політичні та економічні зміни, які відбулися в нашій державі
впродовж минулого століття, українська
споживча кооперація розвивається за тими
ж закономірностями і принципами, що і міжнародний кооперативний рух, вона є повноправним і активним учасником цього руху.
Хронологія членства Укоопспілки в міжнародних
кооперативних об’єднаннях:
✍ з 1992 року Центральна спілка споживчих товариств України (Укоопспілка) — повноправний член
Міжнародного кооперативного альянсу (МКА);
✍ з червня 2011 року Укоопспілка — член Асоціації «Ліга національних (республіканських) кооперативних організацій споживчої кооперації країн Співдружності Незалежних Держав»;
✍ з 2012 року Укоопспілка — член Європейського
співтовариства споживчих кооперативів (Euro Coop);
✍ з 2014 року Укоопспілка повноправний член Європейської бізнес асоціації (The European Business
Association).
Зрозуміло, що вступ до міжнародних інституцій
такого рівня, як відомо, без забезпечення цілого
ряду концептуальних вимог щодо демократичності
засад створення і організаційної побудови, забезпечення статутних норм, врегулювання відносин власності, був би просто неможливий.
Будучи повноправним членом МКА, Укоопспілка
бере активну участь у його діяльності. Її представники, починаючи з 1992 року, були учасниками усіх важливих зібрань світової організації МКА та МКА Європейського регіону. За участю лідерів МКА і кооперативних центрів країн світу на базі Укоопспілки проведено дві міжнародні науково-практичні конференції.

кращення маркування товарів у галузі роздрібної торгівлі, збалансування
споживання та виробництва товарів,
організації ланцюга поставок продовольчих товарів, формування політики щодо ГМО.
Сьогодні під егідою Euro Сoop
працює 5,2 тис. кооперативних організацій та 27,5 млн. кооператорів із
18 країн Європи.
Свої завдання Euro Сoop реалізує:
✎ поширюючи між своїми членами
інформацію про поточні події у сфері
економічної та споживчої політики;
✎ організовуючи форуми, конференції чи подібні події для своїх членів чи третіх сторін з метою обміну
інформацією та координації спільних інтересів своїх членів;
✎ представляє своїх членів в європейських установах з метою досягнення мети, зазначеної в першому абзаці цієї статті.

ВІДСВЯТКУВАЛИ
НАЙКРАЩЕ

О

дним із кращих в Україні визнано святкування
Міжнародного дня кооперації, яке організували сутиські кооператори (Вінниччина). Це був
1924 рік. У цей день відбулися урочисті загальні збори всіх членів товариства; була проведена сільськогосподарська виставка, де були представлені реманент та продукція рослинництва і тваринництва.
За безпосередньої участі працівників електростанції, сільської молоді та учнів Сутиської семирічки влаштували святкову ходу і мітинг. Відбулися також концерти, кооперативні читання тощо.
Свідченням цих масштабних заходів є світлина,
віднайдена у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки ім. М.Вернадського, яка потім
зберігалася в архівах Всеукраїнського Центрального музею кооперації. На знімку зображені учасники
сільськогосподарської виставки 1924 року: пайовики і працівники Сутиського споживчого товариства
та учні сільськогосподарського технікуму.
Власна інформація
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МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ КООПЕРАЦІЇ
ПЕРВИННА ЛАНКА

ВИТОКИ

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ:

СУТНІСТЬ
ОБ’ЄДНАННЯ —
УНИКНУТИ ПОСЕРЕДНИКІВ

О

днією з форм розвитку коопераційних
процесів М.Зібер — професор Київського університету, вважав споживчу
кооперацію. У січні 1869 р. учений виступив зі статтею, в якій проаналізував статут Київського споживчого товариства, відзначивши складність перших кроків його організації, зокрема через незначну кількість
пайовиків. Він також підкреслював, що споживчі товариства приносять користь «не
лише учасникам, а й усьому суспільству», ліквідуючи посередників між виробниками і
споживачами і економлячи «на утриманні досить великої кількості магазинів, реклам та
оголошень». У тому ж році М.Зібер опублікував брошуру «Потребительские общества»
(Київ, 1869), яка була першим дослідженням в
економічній літературі про зародження споживчої кооперації. Вчений переконливо довів доцільність створення об’єднань споживачів, у яких вбачав засіб взаємодопомоги і
взаємопідтримки незаможних, захист від ризику торговців. Він вважав, що споживчі товариства мають створюватися «не у вигляді
особливого промислу, який повинен забезпечувати своїх членів доходами, а єдино з охоронною метою».
У свою чергу, К.Паньківський, зачинатель
кооперативного руху в Галичині, вважав, що
створення кооперативів, зокрема й споживчих, для українців має стати водночас метою
і засобом нової, кращої організації суспільства, формування української нації, виховання вільної, ініціативної, здатної до продуктивної суспільно корисної праці людини. Відзначаючи суттєву роль споживчих кооперативів у підтримці національної культури,
К.Паньківський писав: «Єсли вона візьме в
свої руки школи, бібліотеки, охоронки, бурси,
шпиталі, то інституції сі стануть доперва тоді
справді народними; народ визволиться з-під
опіки бюрократії і стане своїм добродієм, опікуном своїх хворих і інспектором своїх дітей».
Першим кооперативним товариством в
Україні вважають Харківське споживче товариство, статут якого було затверджено 6
жовтня 1866 р. Його ініціатором та безпосереднім організатором був М.Баллін, який під
впливом ідей англійського кооперативного
руху розгорнув практичну, громадську та видавничу кооперативну діяльність. Також він є
одним із ініціаторів заснування першого в
Україні споживчого товариства у 1866 році.
Праці М.Балліна стали першою кооперативною літературою в Україні — відомий його
твір «Первая памятная книга русских потребительских обществ» (1870 р.) містив не тільки історичний матеріал про перші українські
споживчі товариства, але й виклад ідеології
кооперативного руху. За зразком Харківського товариства виникли Миколаївське
(1868 р.), Київське (1868 р.) та інші споживчі
товариства. У 1900 р. в 9 українських губерніях функціонувало 182 споживчі кооперативи,
серед них — 42 селянських. До 1915 р. їхня
кількість зросла до 505 (з них 265 селянських).

СТОРІНКИ СУЧАСНОСТІ:

АВТОРИТЕТ НАРОДЖУЄТЬСЯ В ГЛИБИНЦІ
Березівське споживче товариство Рокитнівської райспоживспілки —
унікальна кооперативна організація, яка працює у віддаленій поліській глибинці
й при цьому лишається лідером по товарообігу в області.
РІВНЕНЩИНА

АРИФМЕТИКА
ЗРОСТАННЯ

нансовому плані магазини
вивести на зовсім інший,
більш сучасний, а головне
Цей факт аж ніяк не — рентабельний рівень ростримує тамтешніх коопе- боти.
раторів у розвитку. Радше
навпаки. Скажімо, у 2014 ІСПИТ
році ріст товарообігу у ді- НА ПРОФЕСІЙНІСТЬ
ючих цінах до відповідного періоду 2013-го зріс на
— Оскільки, торгівля —
24,2%, а у порівняльних на пріоритетний вид нашої
— 6,7%. Середньомісячний господарської діяльності,
виторг на одну людину то- то і ставку на неї робимо
рік сягнув позначки понад найбільшу, — ділиться
півтори тисячі гривень. Марія Степанівна КибукеРічний товарообіг на одне вич, голова правління спопідприємство торгівлі ста- живчого товариства. —
новив понад 3 млн. грн. У Хоча торгувати зараз
2014 році березівські коо- складно. І не лише тому,
ператори мали товарообіг що люди почали економи— 36 млн. грн. За 12 місяців ти сімейний бюджет, а й
минулого року до бюдже- тому, що ціни ростуть нетів різних рівнів сплачено впинними темпами. Взяти
понад 2,5 млн. грн.! Торік хоча б крупи: деякі види з
товарообіг зріс практично них, такі як гречка, подоу всіх торговельних закла- рожчали на 100% і більше.
дах. Рекордсменами є ма- Ще восени ця крупа коштугазини, що у селах — Переходичі (225,7%), Старе
Село (150%), Дроздинь
(141,2%), Заболоття (133%),
Вежиця (131%). Мають ріст
і торговельні заклади, які
Березівське споживче товариство у 2011 році взяло
в оренду в Рокитнівського
споживтовариства. Приміром, у магазині Томашгорода ріст — 135%, Карпилівці — 125%, Нетребі —
майже 120%.
Особливий акцент у цих вала в межах 8 грн., а нині
магазинах робився на то- — 22—24. Суттєво зросли у
варному забезпеченні, що ціні кондитерські, ковбасдозволило безнадійні у фі- ні вироби, риба... Алкоголь

В НИНІШНІЙ, СКЛАДНИЙ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ,
ЧАС ПОВИННІ ШУКАТИ НАЙБІЛЬШ ОПТИМАЛЬНІ ШЛЯХИ, ЯКИМИ МОЖНА ЙТИ ДО
ПОКУПЦЯ

С.БАБЕНКО, С.ГЕЛЕЙ
Продавець магазину села Глинне Галина Кулакевич

Голова правління Березівського споживчого товариства
Марія Кибукевич

з осені подорожчав майже
на 30%. До того ж, на 5%
підвищилася ставка податку для всіх підакцизних товарів. Вніс свої корективи у господарювання
і новий податковий кодекс. Адже, вважайте, податки зростають майже
удвічі, а заробити ці кошти нам якось треба. Відтак, і намагаємося знаходити найменші джерела,
аби поповнити кооперативну скарбницю. Одне
слово, життя щодня влаштовує нам черговий тест
на витривалість. Проте ми
намагатимемося гідно витримати іспит. Чи буде це
легко і просто — не факт.
Однак, це не привід зупинятися на досягнутому.
Ми і людей налаштували,
що працювати доведеться
в такому ж напруженому
ритмі, як і торік. Адже, не
маючи поки що реального
бізнес-плану, на 2015 рік
запланували ріст товарообігу не менше 20%.
За п’ять місяців 2015
року зростання товарообороту у діючих цінах до відповідного періоду 2014-го
— 150,7%, а у порівняльних
— 102,2. За п’ять місяців
цього року березівські кооператори мали товарооборот понад 20 млн. грн. За
цей період до бюджетів
різних рівнів сплачено понад 1 млн. 358 тис. грн.! То-

варообіг зріс практично у
всіх торговельних закладах. Рекордсменами є магазини сіл Переходичі,
Старе Село, Дроздинь, Заболоття, Вежиця. Мають
зростання і торговельні заклади, які Березівське споживче товариство у 2011 р.
взяло в оренду в Рокитнівського споживтовариства.
Аби вистояти, намагаємося і націнки на товари
робити невисокі, і постійно варіювати їх. Розуміємо, що в нинішній, складний для економіки, час повинні шукати найбільш
оптимальні шляхи, якими
можна йти до покупця.
Адже зважаючи, наскільки розгалужена у нас приватна мережа торговельних закладів, конкурувати
є з ким. Проте, конкуренції
ми не боїмося, вона для
нас стимул удосконалювати торговельні процеси,
вводити якісь новинки. До
того ж, принцип роботи
кооператорів залишається
незмінним: широкий асортимент помножений на доступні ціни. Саме це дає
позитивний ефект.

БЕРЕЗІВСЬКИЙ ХЛІБ
ЗНАЮТЬ Й У БІЛОРУСІ
Березівське споживче
товариство відоме ще й
своїм смачним хлібом. І не
тільки у межах області.
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Продавець коопмагу села Залав’я Ольга Смик

— Так, наш хліб знають
не лише місцеві жителі, а й
гості Рокитного, які бувають у наших краях. Часто
везуть його і в Білорусь, —
говорить Марія Степанівна. — Звісно, виробництвом хліба займатися зараз теж складно. Адже
ціни на борошно також
зростають чи не щодня. Однак, незважаючи на це, ми
намагаємося тримати свої
потужності, а торік маємо
навіть ріст. Скажімо, у
2014-му випекли майже
500 т хліба, що на 6 т більше, ніж у 2013-му. Ріст відбувся за рахунок того, що
збільшилась кількість
партнерів, які реалізовують хліб кооперативного
виробництва. До того ж,
влітку почали торгувати
власною хлібобулочною
продукцією і на ринку райцентру. Адже до нас уже
давно зверталися люди,
аби ми почали реалізовувати свій хліб і у Рокитному.
Торгуємо там щодня, крім
суботи та неділі. І продаємо щонайменше 250 буханців у день. Така комерційна операція не вимагає від
нас жодних фінансових затрат, адже все одно автомобілі зі складу везуть това-

ри до магазинів. Відтак, покупці щодня мають можливість придбати свіжий та
смачний хліб, та й ми мо-

ЗАВЕЗТИ ДО МАГАЗИНУ ТОВАРИ —
ЛИШЕ ПІВСПРАВИ.
ВАЖЛИВО ЗАВЕЗТИ
ПОТРІБНИЙ ЛЮДЯМ
ТОВАР
жемо далі розвивати виробничу галузь. Адже незважаючи на всі економічні нюанси, кооперативне
виробництво має право на
повноцінне життя.

ІМІДЖ СООР
У ГЛИБИНЦІ
Кожного разу, коли бувала у торговельних закладах громадського харчування Березівського споживчого товариства, відчувала справжню гордість за
тамтешніх кооператорів.
Взяти хоча б симпатичний,
компактний магазин у селі
Залав’я. Перше, що впадає
в очі, — насичені товарами
вітрини. Скажімо, лише

Завідуюча коопмагом села Старе Село Ганна Лісовець

ковбасних виробів у холодильній вітрині щонайменше... 20 найменувань (і це у
звичайному поліському
селі!), стільки ж — рибопродукції. Вражає асортимент кондитерської групи.
Постійно на прилавку свіжі овочі та фрукти. Серйозну увагу тут приділяють
сезонній торгівлі та торгівлі продукцією кооперативного виробництва. Відповідно, й фінансові результати не змусять червоніти ані продавців, ані керівника споживчого товариства.
Знають, як привабити
покупців та вповні задовольнити їхні споживчі потреби, продавці кооперативного магазину у селі
Блажево. Тут щомісячний
товарообіг магазину тримається на позначці не
менше, ніж 180 тис. грн.
— Маріє Степанівно,
щоб досягати таких фінансових показників, мабуть,
замало просто забезпечувати магазини товарами?
— Звісно, завезти до магазину товари, це, як на
мене, лише півсправи.
Важливо завезти потрібний людям товар. А ще дотримуватися елементарної
дисципліни: у формуванні
заявок, вчасному завозі товарів та моніторити ціни…
— А які плани на майбутнє у березівських кооператорів?
— Плани у нас завжди
однакові: стабільно працювати, нарощувати обсяги,
тримати високу планку
торговельної марки СООР.
І не спочивати на лаврах.
Незважаючи на складну
ситуацію, цьогоріч березівські кооператори планують продовжити започатковане торік будівництво
кафе у селі Глинне. Минулого року вже виготовили
пакет дозвільних проектно-кошторисних документів та заклали фундамент.
Сподіваються, що змобілізувавши всі свої сили та
фінансові ресурси, зможуть усе ж таки втілити в
життя й цей проект. Бо, незважаючи на те, що у селі
проживає понад дві тисячі
жителів, жодного сучасного закладу ресторанного
господарства тут немає. А
час уже вимагає закладів
сучасного формату, з іншим дизайном та меню.
Відрадно, що завдяки
професіоналізму, виваженості у рішеннях Марії Кибукевич та готовності до
змін її колективу, Березівське споживче товариство
гідно конкурує на ринку,
лишаючись міцною ланкою системи споживчої
кооперації.

Олена СОБКОВИЧ
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«Так! Кооперація — дитя злиднів, але вона — матір добробуту».
Володимир ПОССЕ, громадський дiяч, журналiст, видавець
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120 РОКІВ ВІРНОГО СЛУЖІННЯ
ЛЮДЯМ
Цьогоріч споживча кооперація Пирятинського району відзначає 120-річний ювілей.
ПОЛТАВЩИНА

СВОЇМ КОРІННЯМ КООПЕРАТИВНА ПИРЯТИНЩИНА СЯГАЄ У ДАЛЕКИЙ
1895 РІК, КОЛИ БУЛИ
СТВОРЕНІ ПЕРШІ СПОЖИВЧІ ТОВАРИСТВА —
БИРЛІВСЬКЕ ТА КАПУСТИНСЬКЕ
Володимир Колісник та Василь Гордієнко

У

120-літній кооперативній історії
Пирятинщини спресовані тисячі
людських доль, які тісно переплелися з кооперацією. Вони стійко
перенесли голодомор, репресії, воєнні
й повоєнні біди. На урочистостях з нагоди ювілею, що відбулися на початку
весни, саме ветеранам адресувалися
особливі почесті: їм вручали грамоти;
дарували квіти; правління райспоживспілки та присутній на заході заступник
голови правління Спілки споживчих товариств «Споживспілка Полтавської області» Володимир Колісник дякували їм
за трудовий подвиг на ниві спілчанської праці; звітували про сьогоденні
справи.
А вони, слід зазначити, досить обнадійливі, не дивлячись на те, що кризові
явища все ж таки накладають відбиток.
Василь Гордієнко, обраний головою
правління Пирятинської райспоживспілки 16 років тому, надійно тримає
кермо у бурхливому морі сучасних подій. Райспоживспілка сьогодні — це 5

КОНТЕКСТ
У 1953 р. кооперація Пирятинського району складалася із 17
сільських споживчих товариств, 75
торговельних підприємств, 6 закладів громадського харчування і налічувала майже 20 тис. пайовиків.

споживчих товариств: Березоворудське, Великокрученське, Давидівське,
Теплівецьке, Харківецьке; та 4 підприємства райспоживспілки: «Об’єднання
громадського харчування», «Заготконтора», «Пирятинський ринок» та «Харчовик».
Торговельним обслуговуванням, яке
здійснюють 26 магазинів, охоплено
10500 осіб. Мережа ресторанного господарства представлена 15 закладами.
Минулорічний товарооборот вперше
перевищив 10 млн. грн. Продукції вироблено на 307 тис. грн., хліба — 125 т.
Ювілей — хороший привід для відзначення кращих. У розряд передових
потрапили: серед споживчих товариств
— Березоворудське (голова правління
Наталія Тесленко), а серед підприємств
— «Пирятинський ринок» (директор Лариса Вареник). Та все ж найбільше і найцінніше надбання — наші люди, прості
працівники. Це вони творили славну історію кооперації Пирятинщини і продовжують вписувати в неї нові сторінки. У
районі добре відомі імена кухаря ресторану «Удай» Олени Миленко, завідуючої
магазином «Вікторія» Валентини Шкарбан, директора об’єднання підприємств
громадського харчування Галини Сабірової. Названі лише кілька імен, та поваги і слів вдячності за самовіддану працю
заслуговує весь колектив пирятинських
кооператорів.

Юрій МАР’ЇН

8

№27 (1204), четвер, 2.07.2015 р.

WWW.COOP.COM.UA

НАГОРОДИ
За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток споживчої кооперації
України та з нагоди Міжнародного дня кооперації нагороджено
почесною трудовою відзнакою «ЗНАК
ПОШАНИ» Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств (Укркоопспілки):
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ВОЙТОВИЧ Катерину Анатоліївну, голову правління Жмеринської районної спілки
споживчих товариств;
ПОЛІЩУКА Миколу Володимировича,
інспектора з торгівлі ринку «Урожай» підприємства облспоживспілки «Госпрозрахункове об’єднання ринків м.Вінниці»;
СИЧ Антоніну Антонівну, голову правління Вінницької районної спілки споживчих
товариств;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОЛОШИНУ Оксану Анатоліївну, головного бухгалтера Волинської облспоживспілки;
ОЛЕЙНИК Раїсу Прокопівну, голову правління Локачинського районного споживчого товариства;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЖИГАЛОВУ Любов Леонідівну, голову
ревізійної комісії облспоживспілки;
ЛІТВІНОВА Івана Івановича, заступника
голови правління Спілки споживчих товариств Дніпропетровської області;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОЧИНКА Миколу Петровича, голову
правління Баранівської районної спілки
споживчих товариств;
ПРОХОРЕНКО Світлану Костянтинівну,
голову правління Брусилівського районного споживчого товариства;
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
МОВЧАН Маріанну Юріївну, начальника
цеху кооперативного підприємства «Чинадіївська хлібопекарня» Мукачівської районної спілки споживчих товариств;
САСІНУ Олену Олексіївну, головного
бухгалтера Рахівської районної спілки споживчих товариств;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
БУЛАВКУ Людмилу Миколаївну, голову
правління Миронівського районного споживчого товариства;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОРОБЙОВУ Світлану Георгіївну, голову
правління Світловодського районного споживчого товариства;
КОНДРАТЮК Світлану Михайлівну, директора фінансового підприємства «Кооперативний ринок» облспоживспілки;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
БІГУН Орисю Іванівну, голову правління
Івано-Франківського споживчого товариства Яворівської районної спілки споживчих
товариств;
ДУТКО Тетяну Миколаївну, голову правління Самбірського споживчого товариства
Самбірської районної спілки споживчих товариств;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІТЯЗЄВУ Людмилу Никонорівну, бухгалтера товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство торговельно-комерційної діяльності «Альянс» облспоживспілки;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ГРЕСЬ Раїсу Степанівну, голову правління Комінтернівської районної спілки споживчих товариств;

СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
«СПОЖИВСПІЛКА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
ІДРІСОВУ Ірину Вікторівну, ревізора
Спілки споживчих товариств «Споживспілка
Полтавської області»;
КУЩЕНКО Антоніну Василівну, заступника голови правління Миргородської районної спілки споживчих товариств;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АГОПОВУ Тетяну Федорівну, заступника
голови правління Рівненської районної спілки споживчих товариств;
КАМЗЬОЛ Світлану Іванівну, голову
правління Тинненського споживчого товариства Сарненської районної спілки споживчих товариств;
КОВАЛЬЧУК Оксану Олександрівну, директора Березнівського міськкооппродторгу районного споживчого товариства;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
БЛОХУ Аллу Іванівну, товарознавця
Штепівського сільського споживчого товариства;
ТЕСЛЕНКА Юрія Олександровича, голову правління Роменської районної спілки
споживчих товариств;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОМАНЮК Марію Степанівну, директора Підприємства споживчої кооперації «Підгайці-Теко» облспоживспілки;
ГОНТУ Марію Яківну, директора підприємства споживчої кооперації «Теко» коопмаркет «Почаїв» Почаївського споживчого
товариства;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
МИХАЛЬЦОВУ Вікторію Вікторівну, начальника відділу кадрової та оргкооперативної роботи облспоживспілки;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ГРЕЙМАН Олену Сергіївну, голову правління Ізяславського районного споживчого
товариства;
ЧЕКМАН Валентину Костянтинівну, директора Власного підприємства Дунаєвецького районного споживчого товариства Кооперативне підприємство «Дунаєвецький
ринок»;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
БИРКО Ніну Василівну, головного бухгалтера Маньківського районного споживчого товариства;
БІЛОНОГ Марію Михайлівну, кухаря
кафе Черкаського районного споживчого
товариства;
ЗЕЛЕНЬКО Валентину Миколаївну, головного бухгалтера Черкаського кооперативного економіко-правового коледжу;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
МАЛИШЕВУ Ірину Василівну, головного
юрисконсульта облспоживспілки.
***
За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток споживчої кооперації
України та з нагоди 55-річчя від дня народження нагороджено почесною трудовою
відзнакою «ЗНАК ПОШАНИ» Всеукраїнської
центральної спілки споживчих товариств
(Укркоопспілки)
БАЧИНСЬКУ Людмилу Андріївну, провідного інспектора Канцелярії Центральної
спілки споживчих товариств України.
***
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ Всеукраїнської
центральної спілки споживчих товариств та
ЦК профспілки працівників споживчої кооперації України:

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
БІЛОХАТНЮК Валентину Дмитрівну, голову споживчого товариства «Лідер» Муровано-Куриловецької районної спілки споживчих товариств;
КАРАМАН Валентину Василівну, головного бухгалтера Бершадського районного
споживчого товариства;
КОВАЛЬЧУКА Дмитра Афанасійовича,
голову правління Теплицької районної спілки споживчих товариств;
КОТЮЖАНСЬКОГО Володимира Авксентійовича, голову правління Крижопільського районного споживчого товариства;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗАКРЕВУ Софію Євгенівну, директора
кооперативного підприємства «Кооператор» Рожищенської районної спілки споживчих товариств;
РАДЧУКА Олега Петровича, голову правління Новочарторійського споживчого товариства Маневицької районної спілки споживчих товариств;
СОРОКУ Петра Анатолійовича, директора Ковельського госпрозрахункового ринку
облспоживспілки;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
БУТ Ольгу Леонідівну, заступника директора Новомосковського кооперативного коледжу економіки та права імені
С.В.Литвиненка;
КОРІНЧУК Тетяну Валеріївну, заступника
голови правління Дніпропетровської облспоживспілки;
НОСЕНКА Олександра Михайловича, голову правління Дніпропетровської облспоживспілки;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ГРИГОР’ЄВА Степана Максимовича, голову правління Спілки споживчих товариств Житомирської області;
ГОРОБЧУК Валентину Петрівну, головного бухгалтера Коростишівської районної
спілки споживчих товариств;
МАЦАПУРУ Ларису Петрівну, директора
Комбінату громадського харчування Малинської районної спілки споживчих товариств;
ЛЮБИЧЕНКО Людмилу Миколаївну, майстра-пекаря хлібопекарського цеху Білокоровицького сільського споживчого товариства Олевської районної спілки споживчих
товариств;
ХОМ’ЯК Світлану Євгеніївну, директора Романівського кооперативного ринку Романівської районної спілки споживчих товариств;
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ЛАКАТОША Андраша Яношовича, заступника голови правління Мукачівської районної спілки споживчих товариств;
СЕГЕДІ Надію Михайлівну, головного
бухгалтера Полянського споживчого товариства Свалявської районної спілки споживчих товариств;
ЧУРИЛА Михайла Михайловича, директора
виробничого автотранспортного об’єднання;
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ТАРАСОВУ Ганну Янівну, директора Мелітопольської міжрайонної оптової торговельної бази;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЧУПРИНУ Людмилу Петрівну, голову
правління Фастівського районного споживчого товариства;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КАБАЙ Людмилу Віталіївну, голову правління Устинівського районного споживчого
товариства;

СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
«ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВТОВАРИСТВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
КРАСНОСЛОБОДЦЕВУ Оксану Сергіївну,
начальника управління Луганської облспоживспілки;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
БАРАН Марію Богданівну, голову правління Корчинського споживчого товариства
Радехівської районної спілки споживчих товариств;
КІНАХ Наталію Степанівну, директора
кондитерського цеху Сокальської районної
спілки споживчих товариств;
КЛЮЧАК Надію Володимирівну, головного бухгалтера Стрийської районної спілки
споживчих товариств;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХОМЕНКО Валентину Федорівну, директора Кооперативного підприємства Контора матеріально-технічного постачання
«Облкооппостач» облспоживспілки;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТЕРЛЕЦЬКУ Оксану Іванівну, заступника
голови правління Одеської облспоживспілки;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
«СПОЖИВСПІЛКА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
ЄРЕМІЄВСЬКУ Любов Петрівну, головного бухгалтера Диканського споживчого товариства Диканської районної спілки споживчих товариств;
ЛОБАНЬ Оксану Євстахівну, першого заступника директора Полтавського кооперативного технікуму;
КУБРАКА Юрія Олександровича, голову
правління Гребінківського районного споживчого товариства;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ГРЕБЕНЬ Олену Сергіївну, завідувача буфету Антонівського споживчого товариства
Володимирецької районної спілки споживчих товариств;
ГУРИНА Віктора Борисовича, директора
Березнівського райкоопзаготпрому Березнівського районного споживчого товариства;
ІЛЬЧУК Галину Іванівну, завідувача відділення Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу;
МАКСИМЧУК Наталію Іванівну, заступника голови правління Олександрійського
споживчого товариства Рівненської районної спілки споживчих товариств;
МУНЬКО Ганну Йосипівну, голову правління Дубровицької районної спілки споживчих товариств;
СИМОНЧУК Галину Федорівну, директора Кооперативного підприємства «Сарненське гуртово-роздрібне підприємство» облспоживспілки;
СТРЕЛЬНИКА Віталія Леонідовича, начальника цеху підприємства споживчої кооперації «Рівненський заготівельно-виробничо-збутовий комбінат» облспоживспілки;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Колектив кафе «Пельменна» Кролевецького міського споживчого товариства Кролевецької районної спілки споживчих товариств;
ШЕВЧЕНКО Світлану Олексіївну, начальника управління торгівлі, виробництва та
платних послуг;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КАЗМІРЧУК Ольгу Кузьмівну, головного
бухгалтера Лановецького споживчого товариства;
ПАНЧУК Оксану Василівну, директора
підприємства споживчої кооперації «Спіль-

№27 (1204), четвер, 2.07.2015 р.

WWW.COOP.COM.UA

НАГОРОДИ
не підприємство Кременецька міжрайбаза»
облспоживспілки;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
МИХАЙЛЕНКО Аллу Михайлівну, головного бухгалтера Каховського районного
споживчого товариства;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОСІК Галину Олексіївну, заступника голови правління Славутського районного
споживчого товариства;
СЛОБОДЯНЮКА Віктора Васильовича,
голову правління Волочиського районного
споживчого товариства;
ЯРЧАКА Анатолія Івановича, директора
підприємства споживчої кооперації «Смотрич» облспоживспілки;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ГОРОДИСЬКУ Ірину Володимирівну, головного бухгалтера Кам’янського районного споживчого товариства;
ПАВЛИШИНА Анатолія Дмитровича, голову ревізійної комісії Золотоніського районного споживчого товариства;
ШИШОВУ Наталію Олександрівну, головного бухгалтера Шполянського районного споживчого товариства;
ЯВОРСЬКУ Тамару Матвіївну, головного
інженера відділу охорони праці та капітального будівництва;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РИБАК Ірину Борисівну, голову правління Кельменецької районної спілки споживчих товариств.
***
ГРАМОТОЮ Всеукраїнської центральної
спілки споживчих товариств та ЦК профспілки працівників споживчої кооперації України:
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ГОЦМАН Аллу Анатоліївну, викладача
Коледжу економіки і права Вінницького
кооперативного інституту;
ГРИЦИШЕНУ Неонілу Степанівну, голову
споживчого товариства «Едельвейс» Томашпільської районної спілки споживчих товариств;
КАРПЕНКО Тамару Петрівну, головного
бухгалтера Тульчинського районного споживчого товариства;
КРАСІКОВУ Тетяну Октавіанівну, головного бухгалтера Погребищенської районної
спілки споживчих товариств;
ЯЦЮК Валентину Миколаївну, голову
правління Кудлаївського сільського споживчого товариства Немирівської районної
спілки споживчих товариств;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КАРПУК Марію Василівну, продавця магазину «Напої» ринку Волинської облспоживспілки;
КОЛОШКО Надію Яківну, заступника голови правління Ківерцівської районної спілки споживчих товариств;
МИХАЛЕВИЧ Світлану Степанівну, головного бухгалтера Ратнівського споживчого товариства Ратнівської районної спілки
споживчих товариств;
ПАСІЧКО Любов Панасівну, продавця Камінь-Каширського міського споживчого товариства Камінь-Каширської районної спілки споживчих товариств;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КАДАНЦЕВУ Ольгу Павлівну, заступника
голови правління Широківської районної
спілки споживчих товариств;
КАЛНИШ Наталію Іванівну, помічника директора дочірнього підприємства облспоживспілки «Торговельно-закупівельне виробниче підприємство «Коопринокторг»;
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«Кооперація має свою межу, як усе в світі, але ми ще дуже далекі від цієї межі».
Джеймс ДІНС, лiдер кооперативного руху Шотландiї

ЛИСЕНКА Євгена Сергійовича, генерального директора Госпрозрахункового об’єднання ринків облспоживспілки;
МАРЧЕНКО Олену Олександрівну, начальника юридичного відділу підприємства
споживчої кооперації «Центральний ринок»
м.Кривого Рогу облспоживспілки;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВАСИЛИШИНУ Олесю Іванівну, продавця Ярунського споживчого товариства Новоград-Волинської районної спілки споживчих товариств;
ВОЙТОВИЧ Надію Миколаївну, головного економіста Овруцької районної спілки
споживчих товариств;
ДВОРЕЦЬКУ Галину Дмитрівну, кондитера підприємства облспоживспілки «Торговельний комплекс «Ялинка»;
ДЕМЯНЧУК Зою Адамівну, вихователя
гуртожитку Житомирського кооперативного коледжу бізнесу і права;
ДРОЗД Тетяну Миколаївну, голову правління споживчого товариства «Відлуння»;
ТАРАСЮКА Андрія Володимировича, завідувача складу підприємства облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок»;
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ГАЛАГОВЦЯ Юрія Юрійовича, голову
правління Споживчого товариства «Джерело» Великоберезнянської районної спілки
споживчих товариств;
ГОРЗОВ Ганну Дионизівну, головного
бухгалтера Білківського споживчого товариства Іршавської районної спілки споживчих товариств;
ТРИКУРА Володимира Федоровича, директора Берегівського об’єднання ринків і
магазинів «Сільгосппродукти» Берегівської
районної спілки споживчих товариств;
ШЕСТОПАЛЬ Ганну Іванівну, завідувача
кадрами Тячівської районної спілки споживчих товариств;
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ВАЩУК Людмилу Олексіївну, головного
бухгалтера Мелітопольського районного
споживчого товариства;
СКРИПНИК Людмилу Володимирівну, головного бухгалтера Запорізької обласної
спілки споживчих товариств;
ЩОКІНУ Валентину Василівну, голову
правління Бердянського районного споживчого товариства;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
БАБ’ЮК Іванну Василівну, контролера
підприємства споживчої кооперації «Ринок»
Надвірнянського районного споживчого товариства;
КЛИМ’ЮК Марію Олексіївну, завідувача
підприємства роздрібної торгівлі Надвірнянського коопзаготпромторгу Надвірнянського районного споживчого товариства;
СЕМЕНЬКУ Ольгу Володимирівну, головного інструктора з кадрів та організаційнокооперативної роботи Рогатинського районного споживчого товариства;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
БРИК Ніну Василівну, начальника відділу
кадрів та організаційно-кооперативної роботи Переяслав-Хмельницького районного
споживчого товариства;
ГОРОХОВСЬКОГО Дениса Ілліча, заступника директора Департаменту з корпоративних комунікацій Центральної спілки споживчих товариств України;
ГРОНУ Людмилу Іванівну, голову правління Споживчого товариства «Добродій» Бориспільського районного споживчого товариства;
ІВАНЧЕНКО Надію Петрівну, заступника
голови правління Таращанського районного
споживчого товариства;

МАКАРЕНКО Тетяну Володимирівну,
прибиральника виробничих приміщень
Критого ринку Кагарлицького районного
споживчого товариства
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АРУТЮНЯНА Артура Рудольфовича, голову правління Знам’янського районного
споживчого товариства;
ДЕХТЯРЕНКО Надію Василівну, продавця продовольчих товарів Добровеличківського районного споживчого товариства;
ЖИВОТОВСЬКУ Галину Григорівну, економіста Новоархангельського районного
споживчого товариства;
ЗВІРЕВИЧ Людмилу Володимирівну, голову правління Новомиргородського споживчого товариства «Златопольське» Кіровоградської облспоживспілки;
ПЕРХУНА Володимира Григоровича, першого заступника голови правління Спілки споживчих товариств Кіровоградської області;
ТІМАНОВСЬКОГО Володимира Миколайовича, голову правління Олександрівського районного споживчого товариства;
ЧОРНУ Аллу Миколаївну, головного бухгалтера об’єднання підприємств громадського харчування Бобринецького районного споживчого товариства;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
«ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВТОВАРИСТВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
ДОЛБІЧКІНУ Ларису Леонідівну, в.о. директора дочірнього підприємства «Ринок
м.Попасна» облспоживспілки;
ФІЩУКА Віктора Аркадійовича, директора дочірнього підприємства «Лисичанський
ринок» облспоживспілки;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
БЛОНСЬКОГО Леоніда Антоновича, викладача вищого навчального закладу
«Львівський кооперативний коледж економіки і права»;
ДІЛАЯ Петра Степановича, інструктора з
організаційно-кооперативної і кадрової роботи Спілки споживчих товариств Городоцького району;
МАЦІЙОВСЬКУ Світлану Леонідівну, голову правління Розвадівського споживчого
товариства Миколаївської районної спілки
споживчих товариств;
ПРИПИСЮК Олександру Михайлівну, голову правління Новояричівського споживчого товариства Кам’янка-Бузької районної
спілки споживчих товариств;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВЕРЕНЬКО Тетяну Леонідівну, головного
економіста фінансового відділу облспоживспілки;
ДАТІЙ Світлану Іванівну, директора Кооперативного підприємства «Ташине» Березанського районного споживчого товариства;
ПОПОВУ Зою Миколаївну, директора дочірнього підприємства «Базис-Південь» спільного підприємства «Миколаївська універсальна торгова база» облспоживспілки;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІЧЕВУ Тетяну Георгіївну, начальника відділу кадрів Арцизької районної спілки споживчих товариств;
ГУЦОЛА В’ячеслава Васильовича, голову правління Біляївського споживчого товариства Біляївської районної спілки споживчих товариств;
ЛИСЕНКА Володимира Петровича, директора дочірнього підприємства «Біляївський ринок» Одеської облспоживспілки;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
«СПОЖИВСПІЛКА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
ГЕРГЕЛЬ Валентину Вікторівну, начальника адміністративного корпусу та побуту
Полтавського кооперативного технікуму;

ПЕРЕДЕРІЙ Ніну Григорівну, касира підприємства Зіньківської райспоживспілки
«Зіньківський ринок»;
ПОПІВНИЧА Віктора Івановича, головного бухгалтера Спілки споживчих
товариств «Споживспілка Полтавської
області»;
РЕВУ Людмилу Михайлівну, заступника
головного бухгалтера Кременчуцької районної спілки споживчих товариств;
ДЕРКАЧ Ганну Андріївну, касира підприємства «Лубенський ринок Полтавської облспоживспілки»;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
БЕЗНЮКА Леонтія Миколайовича, голову правління Костопільської районної спілки споживчих товариств;
БУЛИГУ Руслану Степанівну, продавця
Кооперативного підприємства «Демидівське виробничо-заготівельно-торгове підприємство»;
ДОРОЩУК Марію Василівну, продавця
Кооперативного підприємства «Гощанське
виробничо-заготівельно-торгове підприємство» Гощанського районного споживчого
товариства;
КИБУКЕВИЧ Марію Степанівну, голову
правління Березівського сільського споживчого товариства Рокитнівської районної
спілки споживчих товариств;
СИЧУГОВУ Галину Іванівну, продавця
кооперативного підприємства Зарічненської районної спілки споживчих товариств;
СМУЛКУ Олександра Миколайовича, голову правління Володимирецького споживчого товариства Володимирецької районної
спілки споживчих товариств;
ЦЮЗЬ Поліну Яськівну, заступника директора виробничо-заготівельно-торгового
підприємства Здолбунівської районної спілки споживчих товариств;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЛИСЕНКО Вікторію Олександрівну, головного бухгалтера дочірнього підприємства «Сумикоопоптторг» облспоживспілки;
МИРОНОВА Сергія Федоровича, голову
правління Краснопільської районної спілки
споживчих товариств;
ПОНОМАРЕНКО Ольгу Олексіївну, завідувача магазину Садівського споживчого товариства Сумської районної спілки споживчих
товариств;
ЦЕГЕЙ Олену Яківну, голову правління
Павлівського сільського споживчого товариства;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
САВЧАКА Сергія Михайловича, директора підприємства споживчої кооперації «Торгово-роздрібне об’єднання «Теко» Заліщицького районного споживчого товариства;
САВАРИН Оксану Сидорівну, викладача
Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу;
ШПИРУКА Ігора Івановича, провідного
менеджера з логістики облспоживспілки;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ІГНАТЕНКО Лілію Анатоліївну, продавця
Дар’ївського сільського споживчого товариства Білозерської районної спілки споживчих товариств;
КУСОВУ Тамару Леонідівну, головного
бухгалтера Каланчацького районного споживчого товариства;
ОВДІЄНКО Ольгу Петрівну, інспектора
з кадрів підприємства споживчої кооперації «Хлібокомбінат Скадовського райст»
Скадовського районного споживчого товариства;
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НАГОРОДИ
РИЖАНОК Олену Степанівну, завідувача
магазину Чаплинського сільського споживчого товариства Чаплинської районної спілки споживчих товариств;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
БОНДАР Євгенію Яківну, голову правління Віньковецького районного споживчого
товариства;
КАПУСТИНСЬКУ Зінаїду Іванівну, головного бухгалтера Міськкоопторгу Красилівської районної спілки споживчих товариств;
ЛАЙТЕР Світлану Миколаївну, заступника
голови правління Кам’янець-Подільського
районного споживчого товариства;
ПІРОГА Вадима Валентиновича, першого
проректора Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОВЧЕНКО Володимира Павловича, виконавця робіт споживчого товариства «Центральний ринок м.Черкаси»;
ГАВЯДУ Раїсу Петрівну, завідувача складу Черкаської міжрайонної торговельної
бази облспоживспілки;
ЖУК Галину Якимівну, інспектора з кадрів
Жашківського районного споживчого товариства;
КАЛЮЖНУ Наталію Григорівну, головного бухгалтера споживчого товариства «Торговий ряд-1»;
ПРИЄМСЬКОГО Віктора Васильовича, голову правління Катеринопільського районного споживчого товариства;

ВIТАЄМО!

НАТАЛІЮ
ІВАНІВНУ
ШПИТАЛЬНУ,
голову правління Бериславської райспоживспілки
Херсонської області, з ювілеєм, який вона святкуватиме 6 липня.
Шановна Наталіє Іванівно!
Прийміть найщиріші привітання з нагоди Вашого ювілею.
Ваш трудовий та життєвий
шлях служать добрим прикладом для наслідування і орієнтиром справжньої української
жінки, патріотки, мами, бабусі,
берегині домашнього затишку.
Наталія Іванівна понад 39 років
присвятила служінню споживчої кооперації. Трудову діяльність розпочала в 1976 році з
посади товарознавця Бериславської райспоживспілки. Пізніше працювала інструктором з
організаційної кооперативної
роботи, товарознавцем оптовоторговельної бази.
З 1995 по 2002 рр. очолювала
районний комітет профспілки.
У квітні 2002 р. обрана головою
правління Бериславської райспоживспілки.
Завдяки таким рисам характеру,
як відкритість, доброзичливість,

СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗІГРЮК Олену Іванівну, головного бухгалтера Велико-Кучурівського споживчого
товариства Сторожинецької районної спілки споживчих товариств;
КОЗЬМИК Ярославу Тарасівну, головного економіста Вижницької районної спілки
споживчих товариств;
МАРТИНЮК Людмилу Андріївну, головного інженера Заставнівської районної спілки споживчих товариств;
СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
«СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
БАРКОВСЬКУ Лілію Григорівну, викладача Чернігівського кооперативного технікуму;
КОЗЕЛ Ларису Володимирівну, директора спільного підприємства «Городнянське
виробничо-торговельне об’єднання» Городнянської районної спілки споживчих товариств;
КУРИЛЕНКО Наталію Леонідівну, головного економіста Ніжинської районної спілки
споживчих товариств;
НАЗАРЕНКО Валентину Леонідівну, головного бухгалтера центральної бухгалтерії Чернігівської облспоживспілки;
САМОЙЛЕНКО Тамару Григорівну, начальника юридичного відділу Чернігівської
облспоживспілки;
ЧУЧУПУ Ольгу Михайлівну, директора
підприємства споживчої кооперації «Кооп-

принциповість, вимогливість до
себе та підлеглих, Ви здобули
заслужений авторитет, довіру,
визнання та велику повагу серед кооператорів нашого краю.
Висловлюємо Вам, Наталіє Іванівно, глибоку шану та вдячність за багаторічну невтомну
працю і відданість споживчій
кооперації.
Нехай доля дарує Вам добро і
щастя, а віра, надія та любов
будуть вірними супутницями
на життєвому шляху.
Міцного Вам здоров’я на довгі
роки, невичерпної енергії, вічної душевної молодості, оптимізму і життєлюбства.
Хай доля збагачує Вас життєвою мудрістю, енергією, натхненням та радістю!
З повагою
колектив Бериславської районної спілки споживчих товариств Херсонської області

ВАЛЕНТИНУ
ВІКТОРІВНУ
ГЕРГЕЛЬ,
викладача Полтавського
кооперативного технікуму,
з ювілеєм, який вона
відсвяткувала 28 червня.
Шановна Валентино Вікторівно!
Щиро вітаємо Вас з ювілеєм
і висловлюємо велику подяку за невтомну та плідну
працю.
Своєю працею Ви заслужили
авторитет, визнання, повагу серед працівників та студентів
Полтавського кооперативного
технікуму.
Надзвичайне працелюбство,
відданість своїй справі, наполегливість у досягненні поставленої мети, всебічні знання та багаторічний досвід, мудрість завжди вирізняли Вас

універмаг» Носівської районної спілки споживчих товариств;
ПСК «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ВІСТІ...»
АНДРІЙЧУКА Василя Анатолійовича,
фінансового директора Підприємства споживчої кооперації «Редакція газети «Вісті
Центральної спілки споживчих товариств
України»;
ЗАВОРОТНЬОГО Олексія Миколайовича,
водія автотранспортних засобів Підприємства споживчої кооперації «Редакція газети
«Вісті Центральної спілки споживчих товариств України»;
МИХАЙЛЕНКО-ГУЦУЛ Оксану Анатоліївну, головного редактора газети «Вісті…»
Підприємства споживчої кооперації «Редакція газети «Вісті Центральної спілки споживчих товариств України».

ВІРУ
РОМАНІВНУ
САВЧУК,

РАДОМСЬКУ Людмилу Анатоліївну, голову Споживчого товариства «Вікторія-2000» Запорізької обласної спілки споживчих товариств;
відзначено ПОДЯКОЮ Правління Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств (Укркоопспілки):

НОВІКОВА Олександра Федоровича, голову правління Гуляйпільського районного
споживчого товариства Запорізької обласної спілки споживчих товариств.

***

***
За сумлінну працю, особистий внесок у
розвиток споживчої кооперації України та з
нагоди Міжнародного дня кооперації відзначено
ПОДЯКОЮ Правління Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств (Укркоопспілки)

ВОРОБЕЙ Тетяну Людвигівну, головного
бухгалтера Житомирського обкому профспілки працівників споживчої кооперації;
ДОБРИДНИКА Степана Івановича, директора Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу;

З повагою
колектив і правління Славутського райспоживтовариства
Хмельницької області

МАРІЮ
СТЕПАНІВНУ
РОМАНЮК,
директора підприємства
споживчої кооперації
«Підгайці-Теко», з 55-річним
ювілеєм, який вона святкуватиме 4 липня.

голову правління Славутського районного споживчого товариства, з ювілеєм,
який вона святкує 2 липня.

ГРАМОТОЮ Всеукраїнської центральної
спілки споживчих товариств та ЦК профспілки працівників споживчої кооперації України:

За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток споживчої кооперації
України та з нагоди ювілейних дат нагороджено
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ Всеукраїнської
центральної спілки споживчих товариств та
ЦК профспілки працівників споживчої кооперації України:

Шановна Віро Романівно!
Прийміть найщиріші вітання в
день Вашого ювілею.
Висловлюємо сердечну вдячність і глибоку шану за Вашу
невтомну працю та відданість
споживчій кооперації.
Ваші енергія і цілеспрямованість об’єднують і надихають
колег на нові звершення.
Бажаємо Вам міцного здоров’я,
невичерпної життєвої енергії,
професійних досягнень та
звершення усіх задумів.
та були візитівкою унікальної
Нехай Ваш дім повниться раособистості.
дістю, добром та благополучВалентино Вікторівно!
чям!
У цей святковий день від усієї
Хай Вашу життєву дорогу
душі бажаємо міцного
Встеляють небесні зірки,
здоров’я, щасливого довголітІ Ангел, Ваш охоронець,
тя, невичерпної енергії та здій- Хай буде з Вами завжди.
снення усіх задумів та мрій. Не- Щоб Ви кожну мить відчували
хай Ваше обличчя і надалі при- Богородиці щиру опіку.
крашає чарівна усмішка, а у ро- Бог з неба Вам хай подарує
дині та оселі панують злагода, Щастя, здоров’я і довгого віку!
любов і добробут!
З повагою
колектив Полтавського
кооперативного технікуму

ЧЕБОТАР Магдалину Іванівну, голову
правління Споживчого товариства «Мрія»
Спілки споживчих товариств Одеської області;

Шановна Маріє Степанівно!
Правління Тернопільської облспоживспілки та президія
облпрофорганізації працівників споживчої кооперації щиро
вітають Вас з ювілеєм.
Висловлюємо Вам подяку за
Ваші сумлінну працю, високий
професіоналізм і працездатність.
Тридцять п’ять найкращих років свого життя Ви присвятили

ЛАНДІКА Володимира Івановича, голову
правління Спілки споживчих товариств
«Центральна спілка споживтовариств Луганської області»;
ЛЮДВІЧУКА Миколу Антоновича, провідного інспектора Канцелярії Центральної
спілки споживчих товариств України.

служінню споживчій кооперації краю.
Хист господарника, мудрість,
діловитість, уміння працювати
з людьми — характерні риси
Вашої роботи.
За відданість улюбленій справі,
життєву мудрість і щедрість
душі Вас поважають у кооперативній родині.
З нагоди ювілею, шановна
Маріє Степанівно, зичимо
Вам міцного здоров’я, удачі,
вірних друзів. Нехай кожна
мить Вашого життя стане неповторною і прекрасною та
приносить у Ваш дім благополуччя, тепло і радість. Нехай і
надалі Ваша щоденна праця
дає щедрі ужинки, а досвід
стане запорукою у здійсненні
всіх задумів і найзаповітніших мрій. Господнього Вам
благословення у всіх добрих
справах!

Шановний Іване Теодоровичу!
Прийміть найщиріші вітання з
нагоди ювілею. Так склалося у
житті, що Ви пов’язали свою
долю зі споживчою кооперацією Прикарпаття. Очолюваний
Вами відділ комплексного проектування Івано-Франківської
облспоживспілки розробляв
комплексні проекти важливих
для області та Івано-Франківська сучасних будівель — універмагів, ресторанів, баз, переробних і зберігаючих об’єктів
сільськогосподарської продукції, а також проекти житлових
будинків для працівників споживчої кооперації області.

ІВАНА
ТЕОДОРОВИЧА
ФІГЕЛЯ,

Кооператори знають і цінують
Вас як працелюбну, енергійну,
мудру людину, яка завжди готова поділитися своїм життєвим
досвідом, допомогти у скруті.
За Вашими плечима повага та
визнання. Тож нехай Ваші добрі
справи повертаються Вам сторицею. Висловлюємо щиру
вдячність Вам, шановний Іване
Теодоровичу, за високий професіоналізм, розуміння і толерантність, за активну участь у сьогоденні споживчої кооперації.
Бажаємо щастя, миру і добра.
Хай ще багато літ зігріває Вас
тепло та любов рідних і близьких Вам людей!

ветерана споживчої
кооперації, з 75-літнім
ювілеєм, який він
святкуватиме 7 липня.

З повагою
правління споживспілки ІваноФранківської області

З повагою
правління Тернопільської облспоживспілки,
президія облпрофорганізації
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«...Розвиток кооперації в будь-якій країні є достовірним показником морального рівня її населення».
Ганс МЮЛЛЕР, дiяч швейцарського i мiжнародного кооперативного руху

ПОДАТКОВА РЕФОРМА

А ЯК У НИХ?

ЕФЕКТ ПРУЖИНИ:
ЧИМ БІЛЬШИЙ ТИСК, ТИМ АКТИВНІШІ ПОШУКИ ДЛЯ РОЗВИТКУ
Податковий кодекс скоріше за все й надалі очікує нова хвиля змін і доповнень. Інша справа, аби внесені поправки не призводили до дисбалансу у діяльності
малого й середнього бізнесу в Україні. А також — і діяльності споживчої кооперації.
БУКОВИНА

ВМІЮТЬ ЗАРОБЛЯТИ
Сторожинецька райспоживспілка сьогодні одна з найуспішніших в
економічному плані кооперативних
організацій на Буковині. За минулий рік споживчі товариства, підприємства райспоживспілки отримали від господарської діяльності
832 тис. грн. прибутків, що у 2,5 разу
більше, ніж у 2013 році. У місцевих
кооператорів найбільше за інших
райспоживспілок майна. Від оренди
частково не задіяних у господарській діяльності об’єктів за рік отримано 2,8 млн. грн. валових доходів,
які направлені на життєдіяльність
системи, на інвестиції, на поповнення власних обігових коштів тощо.
Потужно працює споживча кооперація району й у цьому році. Так,
за перший квартал райспоживспілка займає перші місця в області з основних показників господарської діяльності, у тому числі роздрібному товарообороті.

А СПРАВЕДЛИВІСТЬ ДЕ?
— Однак у кооператорів нині найбільший головний біль — як напрацювати додаткові валові доходи,
щоб покрити неочікувані витрати
від введення змін і доповнень до Податкового кодексу, — розповідає го-

За підрахунками кооперативних спеціалістів, торгівля споживчої кооперації району сьогодні
сплачує податку з акцизних товарів у 5 разів більше на один сільський магазин, аніж за приватний.
Та найбільш образливо кооператорам через повне не втручання у ці
процеси органів місцевого самоврядування, хоча цей вид податку
повністю іде на забезпечення життєдіяльності сільських рад.
А ще у райспоживспілці вважають, що податок з роздрібних продажів підакцизних товарів неефективний і складний в адмініструванні, він суперечить європейському
законодавству, на яке в нас усі так
активно орієнтуються. Подібного
«подвійного акцизу» (його платять
і виробники, і торговці) не існує в
жодній європейській країні, бо він
стимулює нелегальні продажі.

ПРОПОЗИЦІЇ ПРАКТИКІВ
З ГЛИБИНКИ
— Можливо, варто вивчити
пропозиції і відмінити роздрібний
збір, натомість ввести місцевий
податок з реалізації всіх товарів
на рівні ставки в 1%, — розмірковує головний бухгалтер райспоживспілки Лариса Митрицька. —

жень торговельної надбавки. А всі
інші радше роблять вигляд, що
теж регламентують свої доходи,
продаючи соціальні групи товарів.
А насправді, існуючі форми оподаткування дозволяють підприємцям уникати такого контролю.

НЕРУХОМИЙ ПОДАТОК
НА НЕРУХОМІСТЬ
Наступне дискусійне питання,
яке дуже гнітить кооперативну економіку — податок на нерухомість.
— На жаль, — говорить Василь
Гладкий, — законодавець, приймаючи норму цього закону, не обумовив багато чинників, які мали б
бути при стягненні такого виду податку. Приміром, не врахував, що
у споживчій кооперації в окремих
селах є великий спадок у вигляді
торговельних комплексів, будинків торгівлі, які повністю задіяти у
господарські процеси не вдається
через економічний стан у державі.
І хоча органи місцевого самоврядування, зважаючи на соціальну сутність кооперації, пішли назустріч
споживчим товариствам, райспоживспілці і встановили коефіцієнт, за яким стягуватиметься цей
податок, та податок на земельні ділянки більш-менш доступний у фінансовому плані, однак його загальна сума на 2015 рік у 620 тис.
грн. буде важко підйомною.

ПОДАТКОВИЙ ТИСК
ЗДОЛАТИ МОЖНА

Чернівці — кооперативні об’єкти району

лова правління райспоживспілки Василь Гладкий. — За нашими скромними підрахунками сума витрат цього року зросте майже в півмільйона
гривень, або на дві третини.
На думку пана Гладкого, торгівля вже почала відчувати дискримінаційність від податку на підакцизні товари, адже у кооперації усі процеси обліку продажів і ціноутворення прозорі, з дотриманням усіх
законодавчих, нормативних вимог.
З урахуванням високого податкового навантаження кооперативні роздрібні ціни на алкогольні напої,
пиво, а відтак й на слабоалкогольні
напої, одні з найвищих. Хоч у інших торговельних структурах тут
до порядку далеко…

Така законодавча норма спростить адміністрування податку
для суб’єктів торгівлі і дозволить
виконати план надходження по
ньому. Адже, як стверджують фінансові аналітики, поки що за
планом до місцевих бюджетів
надходить 80% цих коштів.
Правда доводиться чути, що
оподаткування всього роздрібного
товарообороту посилить податкове навантаження на соціальні групи товарів, хоча у кооператорів тут
свої аргументи. Вони стверджують, що серед усіх торговельних
структур, кооперація чи не єдина
дотримується законодавства, та
реалізує понад 10 продовольчих товарних груп з урахуванням обме-
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Яким же чином у Сторожинецькій райспоживспілці збираються
збільшити валові доходи від діяльності, аби не потрапити в тенета фінансової залежності від кредиторів,
забезпечити вчасну сплату податків
і зборів, не призупинити розпочатий
процес технічного переоснащення
роздрібної торгівлі, ресторанного
господарства, забезпечити соціальну захищеність працівників?
На тверде переконання голови
правління райспоживспілки Василя Гладкого, головним резервом залишається роздрібна торгівля, нарощення обсягів продажів товарів,
удосконалення структури товарообороту, ефективний контроль за
асортиментом і забезпечення обліку цих процесів через
комп’ютеризацію сільських торговельних закладів. І перші кроки тут
уже зроблено. У торговельній мережі встановлено 4 комп’ютери із сучасним програмним забезпеченням, на черзі ще стільки ж, переглянуто угоди співпраці з постачальниками товарів, намічено заходи з
отримання додаткових товарних
джерел від діяльності власного за-

Голова правління Сторожинецької
райспоживспілки Василь Гладкий

готівельно-переробного комплексу.
Останнім часом значно покращилася структура товарообороту і питома вага непродовольчих товарів
виросла до 15%, що дозволяє хоча б
частково перекрити суму недоотриманих валових доходів від продажів продукції з обмеженим рівнем
торговельної надбавки.
У торгівлі та ресторанному господарстві жваво проходить робота
із запровадження підприємницьких засад, що дозволяє оптимізувати витрати обертання і завдяки їм
лише у минулому році економічний ефект склав майже 300 тис. грн.
Саме ці фактори, та низка інших
економічних заходів дозволили системі району потужно стартувати у
нинішньому році на споживчому
ринку, забезпечити приріст продажів більш ніж на 40%. А крамниці, в
яких комп’ютеризований облік реалізації товарів, контроль за асортиментом, збільшили товарооборот на
60—80%. Жодний сільський кооперативний торговельний заклад не
дає менше 20% приросту. Продуктивність праці в торгівлі та ресторанному господарстві в першому
кварталі зросла у 1,5 разу і становить в окремих магазинах 50—60
тис. грн. на одного працівника прилавку, що значно випереджає темпи
росту заробітної плати, яка в середньому сягає понад 2,5 тис. грн.
Незважаючи на швидкі темпи
інфляції, високий рівень індексу
цін, кооператорам вдається динамічно нарощувати власні обігові
кошти, зараз їх в торгівлі понад 1,1
млн. грн., прискорювати товарообертання, яке з продовольчих товарів на рівні 14 днів, тоді як у споживспілці 17, відповідно з непродовольчих — 21 та 37 днів.
Попереду нелегкі часи. Та, як
стверджують кооператори-оптимісти, якщо система пережила важкі
економічні часи на початку 90-х, то
й нині не лише вистоїть, а й
обов’язково розширить свою експансію на споживчому ринку.

Михайло МАЗУР

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ПРИНЦИП:
БЕЗ ПІЛЬГ НЕ
БУДЕ РОЗВИТКУ

У

дослідженні «Кооперація в Україні: історичний досвід та сучасні
проблеми» кандидати
економічних наук В.В.Небрат,
Л.В.Дідківська, А.С.Аблов, зокрема, наголошують на стосунках між державою та кооперацією, які склалися у європейських країнах.
«Певної уваги заслуговує й
питання оподаткування діяльності сільськогосподарських кооперативів. Основним предметом
дискусій тут постає надання кооперативам статусу неприбуткових організацій, і, відповідно,
звільнення від оподаткування,
— йдеться у дослідженні. — Як
засвідчує аналіз зарубіжної
практики, в оподаткуванні кооперативів у країнах Європейського Союзу активно застосовується система податкових пільг
(виняток становить кілька країн,
де режим оподаткування діяльності кооперативів є загальним,
— Австрія, Ірландія, Фінляндія,
частково Британія, в якій кооперативи можуть звільнятися від
оподаткування окремим рішенням податкових служб). Також
стосовно до кооперативів у багатьох розвинених європейських
країнах застосовуються заходи
фінансової підтримки з боку
держави: як вже зазначалося
вище, у Франції кооперативам зі
спільного використання енергоємної і складної техніки держава
компенсує 20% вартості придбаної техніки; у Німеччині машинні
товариства (або машинні ринги),
які об’єднують понад 40% фермерських господарств, отримують за рахунок виплат з федерального та місцевих бюджетів
компенсації обсягом до 50% витрат, пов’язаних із організацією
діяльності кооперативів, і 80%
заробітної плати голів правлінь.
Кооперація отримала розвиток також і в країнах Центральної та Східної Європи, де ще в
кінці ХХ ст. в результаті приватизації і вільного вибору форм
господарювання почав активно
формуватись кооперативний
сектор економіки. Уряди країн
ЦСЄ заохочували створення кооперативів з переробки сировини також підприємств заготівельно-збутових та інших форм
кооперації сільськогосподарських товаровиробників. Це дозволило скоротити витрати виробництва та обігу, підвищити
конкурентоспроможність національної продукції до рівня вимог Європейського Союзу».
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ПЕРЕМОГИ СЬОГОДЕННЯ
РИНКИ

У ЖИТОМИРСЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО –
ДРУГЕ МІСЦЕ, ПРИЗОВЕ
Підприємство облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок» за результатами огляду-конкурсу серед ринків
споживчої кооперації України за 2014 рік у номінації «Ринки обласних центрів» посіло призове друге місце.
ПІД КОНТРОЛЕМ
ГРОМАДСЬКОСТІ
З метою налагодження тісної та ефективної співпраці з
керівництвом підприємства
облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок»,
представники громадської
ради організації «Екологічний
контроль України», що діє при
Державній екологічній інспекції у Житомирській області, неодноразово бували на ринку,
разом з його адміністрацією
проводили рейди-перевірки, виявляли недоліки у його роботі,
порушення правил торгівлі та
санітарії, встановлювали час
для їх усунення.
Найжвавіша торгівля на
ринку, зрозуміло, влітку, коли
на фермерському полі і на присадибній ділянці та й у хліві
господаря усе росте, зріє, плодоносить і вивозиться для продажу на ярмарок. Тоді, як мовиться, за всім не вслідкуєш.
На це, очевидно, і розраховувала громадськість, висадивши
знову свій контролюючий десант у найгарячіший час, у найгарячішому місці — на ринку.
Голова громадської ради Євген Мерімський та член ради
Віктор Фоміненко у супроводі
заступника директора ринку
Юрія Пруднікова вирішили до
свого «маршруту» внести ті
місця, де минулої перевірки
були зафіксовані хоч і незначні, та все ж — недоліки. Розпочали з того, з чого розпочинає
свій робочий день ринок і кожен його підприємець — з лабораторії ветеринарно-санітарної
експертизи №1, де гостей привітно зустрів її завідуючий кандидат ветеринарних наук Євгеній Давидов. Огляд кабінетів
лабораторії, знайомство з персоналом він супроводжував
розповіддю про її діяльність.
— Наша лабораторія підпорядковується міській лікарні
ветеринарної медицини, — зазначив Євгеній Анатолійович.
— До її функцій входить державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за якістю і безпекою продуктів харчування. Свою роботу лабораторія розпочинає о 5-й годині 40
хвилин. Вона повністю обладнана усім необхідним для проведення контрольно-вимірювальних досліджень. Маємо
три радіологічні прилади, по
два — для визначення вмісту
нітратів у рослинах та для досліджень молока, а також —

яєць, меду тощо. Усі працівники лабораторії мають вищу
освіту, великий стаж роботи,
постійно підвищують рівень
своїх знань. Завдяки цим чинникам та високій відповідальності кожного зокрема і колективу в цілому, ми лише за
останні півроку не допустили
до реалізації на нашому ринку
8 тушок свинини, 3 — яловичини, 3,5 тисячі кілограмів м’яса
курчат-бройлерів промислового виробництва, 184 кілограми
ковбасних виробів, 408 — риби
та рибопродукції, 730 — рослинної продукції з органолептичними вадами та перевищенням
кількості нітратів, 100 літрів
молока, 14400 штук яєць. А все

це становило загрозу здоров’ю, якості продукції, після чого поа то й життю людей, котрі ску- ділилися своїми враженнями.
повуються на нашому ринку.
— Якщо під час минулої перевірки ринок мав лише догоРОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ: вір про вивезення твердо-побуВИКОНАННЯ ВІДМІННЕ
тових відходів, то сьогодні є
Громадські активісти підда- відповідний документ на утили ретельній перевірці числен- лізацію небезпечних відходів,
ні як об’єкти торгівлі, так і са- таких як люмінесцентні ламмих підприємців на дотриман- пи, різного роду батарейки
ня ними вимог законодавства тощо, — наголосив голова гроУкраїни щодо забезпечення мадської ради Євген Леонідо-

вич. — Приємно вразило і те,
що цього разу, на відміну від
минулого, у більшості продавців є необхідна документація,
у належний вигляд приведені
інформаційні куточки, у привабливому стані холодильні
вітрини з виставленою продукцією, у лабораторії, поруч
з іншою інформацією, розміщені ціни на дослідження молочної продукції.

Член громадської ради, керівник об’єднання «Громадська
дія» Віктор Леонідович розповідь свого колеги доповнив наступним:
— Якщо донедавна жива
риба продавалася на ринку
влітку під пекучим сонцем на
необлаштованому відповідно
до санітарних норм майданчику, то сьогодні ми побачили новий красень-павільйон, схожий
на велетенський акваріум, де
поруч із невеликими карасиками, плавають десяти- і більше
кілограмові товстолобики, на
видному місці кожного продавця — номер торгової точки, експертний висновок лабораторії
про якість товару та джерело
його надходження. Кожен із
працюючих має особову медичну книжку. Все це є яскравим
свідченням того, що наша
співпраця з керівництвом ринку має позитивну динаміку, яка
на користь усім, а в першу чергу — нашим людям.
А директор ринку, Василь
Павлович Третяк, підсумовуючи
після рейдове зібрання, додав:
— На балансі підприємства
сьогодні є критий ринок на 250
торгових місць, 4 павільйони —
молочний, рибно-олійний, продовольчий та для продажу живої риби, пункт по заготівлі
шкірсировини та макулатури,
п’ять закладів ресторанного
господарства, холодильник з
машинним охолодженням місткістю 111 тонн, 104 одиниці циферблатних, електронних та товарних ваг, три автомобілі. За
минулий рік на ринку реалізовано близько 7 тис. т сільгосппродуктів, із них — 3 тис. т —
м’яса та м’ясопродуктів, 212 т
— картоплі, майже 3,5 тис. т —
овочів та фруктів. За останні
два роки у розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази
підприємства нами інвестовано
більше 3 млн. гривень. На нинішній рік ми запланували будівництво 100 малих архітектурних форм на центральному
майданчику ринку. У реалізації наміченого також спостерігається позитивна динаміка.
Підводячи риску під усім написаним, варто додати, що колектив підприємства облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок» разом із усіма кооператорами області достойно зустрічає своє професійне свято — Міжнародний день
кооперації.

Зоя ЦВЄТАЄВА
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«Різні кооперативи повинні зрозуміти, що єдине ціле завжди значно сильніше, ніж окремі частини».
Олександр ЛЕЙДЛОУ, канадський кооператор

КОНКУРС

НЕМАЄ МЕЖ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ.
КУЛІНАРНОМУ
Дубровицький район став справжньою Меккою кулінарного мистецтва. Адже саме тут відбувся обласний конкурс професійної майстерності «Кращий кухар споживчої кооперації області».
РІВНЕНЩИНА

Людмила Пінчук, приготувала
страву із назвою, що на часі — «У
єдності — наша сила». Неповторний поліський колорит привезли
зарічненські кооператори: кухар
ресторану «Полісся» Світлана
Сухомудь вразила суддів та гостей своєю «Царською короною».
А от Костопільщина завжди славилася вмінням поєднувати
страви національної кухні із європейською. Відтак, кухар ресторану «Кристал» Леся Пініщук заінтригувала закускою «Морська
феєрія». Приїхала приємно вразити своїми кулінарними шедеврами кухар кооперативного ресторану із Корця Галина Макарик. Вона приготувала закуску
«Рулька оригінальна» та фаршировані свинячі вуха. За складнісНАЗВИ — ІНТРИГУВАЛИ, тю приготування, за словами
СМАК — ВРАЖАВ
членів журі, тут рівних не було.
У ресторані «Горинь», де про- Млинівщину презентувала Тетяходив конкурс, ніде було яблуку
впасти. Кожен конкурсант відчував неабияке хвилювання, адже
представляв цілий район. Традиційно конкурс умовно поділявся
на два етапи: домашнє завдання
та індивідуальне. За умовами
конкурсу, одну страву приготовлену вдома, кухарі привезли із
собою, а індивідуальні готували
на кухні «Горині». Ресторан має
для цього потужну матеріальнотехнічну базу. Та й учасники на Сенчук, яка приготувала запідтвердили, що це – ідеальне куску «Райська насолода». Кулімісце проведення заходів анало- нарним талантом від Бога може
гічного формату. Нещодавно тут пишатися кухар кафе «Соняшне лише зробили сучасний ре- ник», що у селі Городок Шпанівмонт зали, а й забезпечили кух- ського споживчого товариства,
ню найсучаснішим професійним Людмила Погорельцева. Вона
привезла ребра козацькі у медообладнанням.
Витягнувши у присутності во-гірчичному маринаді. Знає,
суддів білети, почалося кулінар- як подивувати гурманів, кухар
не таїнство. Після декількох го- сарненського піца-бару «Шхуна»
дин старань кухарів відкрилася Павло Осадчий. Витвір наймосправжня галерея із витворами лодшого, 19-річного, в області
кухаря — закуска «Перепелина
кухарського мистецтва.
Із Березнівського району при- галявина». Робота майстра зроїхала кухар 5 розряду кафе блена із такою скрупульозністю,
«Дует» Ніна Ковальчук. На суд що здавалося, що це справа зожурі запропонувала вишукану всім не чоловічих рук.
Знає толк у презентації прота оригінальну закуску «Рибний
водограй». Володимиреччину на фесійної кухні й кухар рестораконкурсі професійної майстер- ну «Острог» ПО «Контори матеності представляла кухар кафе ріально-технічного постачання»
«Володимирчанка» Анастасія Ірина Шевчук, яка привезла заЛосінець. Майстриня є автором куску «Принцеса моря». Компобагатьох кулінарних доробків. зицію доповнили ще й акваріуОдин із них презентувала на кон- мом із живими золотими рибкакурсі — закуску «Хутірський ми.
двір». Родзинкою було те, що вся
композиція була виготовлена
ХТО КРАЩИЙ?
виключно із м’ясних продуктів.
Хоч яким би не був професіоДах — і той був оздоблений підчеревиною. А от господарі кон- налом, а для удосконалення свокурсу, кухар ресторану «Горинь» їх вмінь завжди є привід. Поді-

КОЛИ ДИВИШСЯ НА ТАКІ
ШЕДЕВРИ, І СПРАВДІ,
ПРИХОДИШ ДО ВИСНОВКУ,
ЩО ЛЮДСЬКИМ ФАНТАЗІЯМ НЕМАЄ МЕЖ. І ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ — ТАКОЖ

бні конкурси дають реальну
можливість підвищити свою індивідуальну майстерність, удосконалити приготування страв
не лише за традиційними, а й новітніми технологіями, обмінятися досвідом роботи. Основними
критеріями оцінювання кулінарних виробів під час конкурсу
були дотримання правил технології приготування, оригінальність оформлення, смакові властивості, організація робочого
місця, санітарія.
Гран-прі виборола кухар дубровицького ресторану «Горинь»
Людмила Пінчук. Перше місце
здобула березнівчанка Ніна Ковальчук. Друге розділили кухарі
Сарненської та Володимирецької райспоживспілок Павло
Осадчий та Анастасія Лосінець.
Між тим, Павло Осадчий ще й
переміг у номінації «Наймолодший учасник». Третє — кухарі з
Острога та Костополя Ірина
Шевчук та Леся Пініщук. У номінаціях «Оригінальне оформлення кулінарних виробів» — перемога дісталася Світлані Сухомудь із Зарічного, «За ступінь
складності» — Галині Макарик
із Корця, «Привабливість» — Тетяні Сенчук із Млинова, «За майстерність» — Людмилі Погорельцевій з рівненської райспоживспілки.
Нагороджуючи та вітаючи переможців, заступник голови
правління спілки споживчих товариств Микола Вознюк відзначив, що всі учасники отримали
потужний імпульс для подальшого розвитку. І подякував дубровичанам за професійно підготовлену матеріальну базу, і за
справжню поліську гостинність.

Олена СОБКОВИЧ

Миттєвості конкурсу
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МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ КООПЕРАЦІЇ
ЄДИНА УКРАЇНА
У ВОГНІ

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ:

СТОРІНКИ СУЧАСНОСТІ: УСІ ЗУСИЛЛЯ —

ДРУГА СВІТОВА

ЗАДЛЯ ЦІЛІСНОСТІ БАТЬКІВЩИНИ

Ю

Війна, хоча й неоголошена — величезне випробування для країни, для народу.
Втішає, що у цих умовах кооператори не пасують. Вони не тільки виконують свої
професійні обов’язки, а й роблять усе можливе для перемоги і стабілізації ситуації у суспільстві у найтяжчий період української історії.

ліан Павликовський, ідеолог кооперативного руху в Західній Україні, голова товариства українських кооператорів, засновник і перший редактор «Господарсько-кооперативного часопису»,
український кооперативний рух розглядав як
одне із відгалужень загальної боротьби українського народу за національні інтереси. У цій боротьбі кооперативний рух повністю підпорядковував власні інтереси інтересам нації. Саме на
цих засадах українські кооператори будували
свої стосунки з іншими некооперативними громадськими організаціями чи то в галузі економіки, чи то в галузі культури. Отже, український
кооперативний рух не є лише рухом захисту
господарських інтересів народу, так само як і не
є рухом захисту класових інтересів.
Формулюючи ставлення кооперації до українського суспільства, Ю.Павликовський зазначав, що кооперація не може застосовувати ніякого примусу до байдужих чи навіть явних ворогів. Єдиним засобом навернення перших і
роззброєння других може бути тільки активна
пропаганда кооперативних ідей, добрий приклад господарювання. Саме таким чином український кооператизм має намір впливати на суспільно-економічний світогляд нації, підставляти

їй своє плече у скрутну хвилину. Скажімо так, як
це відбувалося за часів Другої світової війни.
Аналізуючи діяльність кооперації в роки війни, професор Львівської комерційної академії
Степан Гелей писав: якщо ж взяти до уваги ту
обставину, що у воєнний час потрібно рятувати
одне одного не милостинею, не грошовою допомогою, а тим, що має вищу ціну від грошей, то
кооперація як зорганізована співпраця людей
для самодопомоги виправдовує себе більше,
ніж будь-коли. Адже вона не лише та організація, що допоможе відновити господарські надбання, які спалив вогонь або затопила вода.
Кооперація — та практична школа, що вдосконалює людей, гуртує в біді, щоб не падати духом від тимчасових ударів долі, а у співпраці постійно створювати достаток.
За роки війни відбулося злиття кооперативів із державним апаратом, лідери кооперативного руху взяли на себе численні постачальницькі функції. Водночас Друга світова війна показала, що кооперативний рух займав
помітне місце в економіці країни, що апарат і
мережа різноманітних підприємств кооперації
широко використовувалися владою в інтересах народу, армії й держави загалом.
Українські кооператори у воєнні роки зберегли вірність кооперативним ідеалам, хоча
їхні ряди значно поріділи. У них усе було, як
на війні, де успіх справи вирішувала не тільки
зброя, а й, що найголовніше, — сила духу.
Той, хто не мав відваги, боявся відповідальності, опинився за межами кооперації.

ВОЛІЮТЬ ГОДУВАТИ
СВОЮ АРМІЮ
Безліч грамот і подяк прикрашає стіни кабінету заслуженого працівника
сфери послуг України, директора підприємства «Дніпровський ринок Херсонської обласної спілки споживчих товариств» Олександра Устинова. З них майже два десятки отримані у період з весни
2014 року — із часу початку бойових дій
антитерористичної операції на південному сході країни. «Народ, який не бажає годувати свою армію, незабаром годуватиме чужу», — любить повторювати Олександр Єгорович слова Наполеона. Із цим важко не погодитися.
До речі, кампанію зі збору благодійних коштів для потреб армії було ініційовано правлінням спілки споживчих
товариств Херсонської області. Колектив ринку став лідером у справі допомоги захисникам України. Не залишилися
осторонь і підприємці, що торгують на
території ринку. Тон задавав директор,
який говорив тим, хто сумнівався: «Не
збирай собі скарбів на землі, де нищить
їх міль та іржа…». Оскільки у той критичний момент необхідно було зберегти
головний скарб — Батьківщину.
У результаті були зібрані значні кошти, що дозволили закупити для захисників України продовольство й обмундирування. На адресу адміністрації ринку
посипалися подяки. Свою вдячність висловили командири кількох військових
частин, військовий комісар Херсонського
військового комісаріату, начальник головного управління МВС України у Луганській області, начальник Херсонського гарнізону, дві ветеранські організації,
керівник АТО на території Донецької і
Луганської областей та інші. Уповноважені особи відзначили патріотизм, активну життєву і громадянську позицію
Олександра Устинова і подякували йому
за здійснення практичної допомоги воїнам, які захищають свободу, територіальну цілісність і суверенітет України.
Мабуть, найбільш проникливі слова
підібрав командир батальйону МВС
«Херсон» І.М.Буша: «Шановний Олексан-

Валерій Шахунов

дре Єгоровичу! Висловлюю Вам величезну і щиру подяку за надану батальйону
матеріальну допомогу. Добрі справи не
залишаються непоміченими, вони як маяки світять усім, хто потребує допомоги.
Упевнений, що Ваш приклад показовий
для інших благодійників. Кожний боєць,
отримуючи від Вас допомогу, з почуттям
вдячності відгукується про Вас у колі своїх побратимів, членів своєї родини й у соціальних мережах Інтернету. Надаючи
допомогу, Ви даруєте не просто матеріальні цінності, а даєте радість і сили для
виконання поставлених бойових завдань.
Нехай Ваша доброта і щедрість повернуться до Вас сторицею. Ми хочемо побажати, щоб у житті Вас оточували такі ж
добрі та щедрі люди, яким є Ви».
Читаючи ці рядки, розумієш, чому
агресор, що напав на Україну, отримав гідну відсіч. Такий народ перемогти неможливо.

ЛЮДИНА — ГОЛОВНА
ЦІННІСТЬ СУСПІЛЬСТВА
Крім бойових дій війна створює суспільству масу проблем, серед яких на
перше місце виходять долі людей, що постраждали від цього нещастя. Вирішення даної проблеми — пріоритет для країни, яка прагне ввійти у співтовариство
європейських держав, де людина визнається головною цінністю. Така позиція
голови правління спілки споживчих товариств Херсонської області Валерія Шахунова, включеного до складу робочої
групи з розробки Стратегії розвитку

Студенти Херсонського кооперативного економіко-правового коледжу привезли
допомогу військовим, що охороняли блок-пост на кордоні Херсонщини з АР Крим
Каланчацький р-н. Квітень 2014 р.

Олександр Устинов

Херсонської області на період до 2020
року. Мета документа — намітити напрями стійкого розвитку території на основі
збереження і розвитку населення, природно-ресурсного потенціалу, а також виробничого, науково-технічного, фінансового і соціального капіталів.
Стратегія повинна включати створення сприятливих умов життя не тільки жителям Херсонщини, але й бажаючим переселитися на територію області із зони
АТО, Криму й інших регіонів, вважає Валерій Борисович. У зв’язку із цим він вніс
свої пропозиції, які передбачають тісне
співробітництво обласної державної адміністрації з органами виконавчої влади на
місцях. Завдання пропонується вирішувати у кілька етапів. Насамперед, необхідно
провести повну інвентаризацію наявного
житла, що пустує, у розрізі кожного населеного пункту з детальним описом площі
будівель, стану житлових приміщень, земельних ділянок для ведення підсобного
господарства, наявності об’єктів соціальної сфери, можливості працевлаштування
людей. Одночасно потрібно відпрацювати
механізм взаємодії з комунальними підприємствами щодо підключення комунікацій (газ, електроенергія, водопостачання), а також з місцевими виробниками і
постачальниками будівельних матеріалів
у плані забезпечення переселенців продукцією. Це надасть можливість через
створення додаткових робочих місць
збільшити відрахування до бюджетів усіх
рівнів, заповнити вакансії фахівців на
ринку праці, поліпшити демографічний
стан області. Слід створити сайт ОДА
«Херсонщина запрошує і пропонує», де публікуватиметься вся наявна інформація.
Нагадаю, що на сьогоднішній день в
Україні налічується близько мільйона
вимушених переселенців. Більшість із
них стикається із величезними труднощами, намагаючись знайти житло і роботу на новому місці. Тому пропозиції
голови правління споживспілки Херсонської області дуже актуальні. Їхня реалізація дозволить багатьом українцям
відчути твердий ґрунт під ногами і набути впевненості у завтрашньому дні.

Ольга НАГІРНЯК
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ДОЗВІЛЛЯ

«Тесть не любить зятя, свекор любить невістку; теща любить зятя, свекруха не
любить невістку; все у світі врівноважується».
Жан де ЛАБРЮЄР, французький моралiст

4 ЛИПНЯ — МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ КООПЕРАЦІЇ
АНЕКДОТ У ТЕМУ

— Так.
— Вітаю! Ти щасливий?
— Оксана каже, що так.
***
Дружина сказала, що я проводжу мало часу з дитиною,
потім показала на якогось маленького хлопчика у нас вдома.
***
— Олеже! У мене для тебе
шикарна новина!
— Люба, і що за новина?

себе на раковину, у якій живе. Актинія
захищає свого господаря від нападу
хижих риб, для яких він є дуже ласим
шматком. А рак, мігруючи по дну,
створює сприятливі умови для харчування своєї супутниці, оскільки вона
не може пересуватися самостійно.
А от єгипетських чапель або червоноклювих буйволових шпаків

можна часто бачити на спинах антилоп, зебр, жирафів і буйволів. Ці птахи — справжні косметологи, вони
постійно стежать за станом шкіри
своїх «пацієнтів», викльовуючи шматочки відмерлої шкіри і личинок.
Аналогічна взаємна допомога спостерігається у мангуста і кабана-бородавочника.
Величезні бегемоти оточили себе
великим штатом помічників. Оскільки більшу частину життя вони проводять у воді, то чистити шкіру їм допомагають не лише пернаті, але й
лускаті друзі — рибка лабео, немов
пилосос, ретельно вичищає його шкіру від водоростей, шматочків відмер-

ФОТОПРИКОЛ

бливе ставлення, адже вона допомагає охороняти його кладку яєць. І
якщо пташиному або крокодилячому
гнізду загрожує небезпека, авдотка
подає сигнал, і крокодил поспішає на
захист свого житла і потомства, ну й,
звичайно ж, гнізда кмітливої пташки.
Життя мурах — чудовий приклад
співробітництва, працьовитості та
прагнення до порядку. Хто в дитинстві не спостерігав, як мурахи випасають і доять своїх «корів» — попелиць? Мурахи захищають їх від ворогів, будують різні навіси й укриття,
а натомість отримують солодке «молоко» попелиць.
Отже, кооперативний принцип
взаємодопомоги закладений природою в основу існування всього
живого.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КМІТЛИВИХ

Шановні читачі!
Сторінка «Дозвілля»
чекає на ваші кумедні знімки,
які можна надіслати на електронну
адресу COOP-MEDIA
з поміткою
«Фотоприкол»:
mail@visty.com.ua

Давно відомо, що переважна більшість матерів тримають немовля лівою рукою.
Американський психолог Лі
Солк висловив гіпотезу, що
для заспокоєння дитині дуже
важливо чути… Що?

ли винятково між собою. том. Для кого вони призначеСпрямований
генетичний ні?
відбір приніс свої плоди, і на
світ з’явилася особлива порода японців — ширококості
Один чоловік, показуюгіганти. Чим же вони займачи своєму другові портрет,
ються?
намальований на його замовлення художником, сказав: «У
мене немає ні сестер, ні браУ Великобританії поча- тів, але батько цієї людини
У Японії з покоління в ли видавати книги, надруко- був сином мого батька». Хто
покоління шлюби у родинах, вані на пластику. Книги ко- був зображений на портреті?
які займаються цим, уклада- ристуються неабияким попи(Син цього чоловіка).

«Коли мама у
вiдрядженнi... День
третiй...»
Фото Наталії РУЧКО,
м. Київ

Малював Микола КАПУСТА

Заввідділом гумору і приколів Владислав ІВАНОВ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПІЛКИ
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
Заснована у травні 1992 р.

лої тканини і паразитів. Ці рибки навіть чистять бегемотові зуби і ясна.
Пташка під назвою сенегальська
авдотка водить дружбу із самим нільським крокодилом. Вона в’є своє гніздо поруч із кладкою крокодила, який
часто не проти поласувати навіть
птахами. Але до авдотки в нього осо-

(Як б’ється серце матері, до
якого дитина звикла ще до
народження).

Щ
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боротьбою

е зі школи багатьом відомо про взаємодію у
природі, яка притаманна всім живим організмам — від мікробів до людини.
Наприклад, на африканських рівнинах у тісному сусідстві живуть бабуїни й антилопи імпала, страуси і
зебри. Чутливий нюх антилоп і слух
зебр плюс гострий зір бабуїнів і страусів допомагають їм помітити хижаків здалеку і подати сигнал. І така
взаємодія — основа всього живого.
Яскравими представниками такої
тісної «співдружності» можна назвати симбіоз актинії та рака-пустельника. Коли рак стає дорослим, він сам
знаходить і переносить актинію до

— Це не страшно, аби тільки був здоровий!
***
— Коли до мене прийшло
справжнє кохання, мені дуже
пощастило.
— У чому?
— Дружини не було вдома!
***
— Тітонько, можна я залишу в тебе свої іграшки на
якийсь час?
— А що трапилося, Михайлику?
— Та брата з пологового будинку привезли. Невідомо ще,
що за людина...
***
— Люба, сонечко, давай
вже помиримося…
— Ну, ні! Нам до помиритися ще лаятися і лаятися!
***
Діалог дружини і чоловіка:
— Мені стільки грошей треба! На епіляцію, на манікюр, на
педикюр, на мелірування, на
косметику…
— А мені пощастило — я
відразу красивий народився.

(Національною
сумо).

ЦІКАВО ЗНАТИ

— Олеже, ти таки не даремно платив страховку за машину!
***
Ти можеш бути найкращим
чоловіком на землі, завалювати подарунками, компліментами і співати серенади під вікном, але яка у цьому користь,
якщо твоя жінка прочитала,
що ви несумісні за гороскопом?..
***
— Семене Марковичу, як
часто ви погоджуєтеся зі своєю дружиною?
— Ніколи!
— І як вона до цього ставиться?
— Ніяк, вона про це не знає!
***
— Порадь, що мені робити.
Я просто не знаю, за кого із
трьох вийти заміж. Один добре заробляє, інший — розумний, третій — дуже добре танцює.
— А той перший не міг би
навчитися танцювати?
***
— Ой, ваш Петрик обличчям — вилитий батько!

8 ЛИПНЯ — ДЕНЬ РОДИНИ В УКРАЇНІ

(Для маленьких дітей — легко миються).

— Ми із дружиною зустрілися на дискотеці...
— Як це романтично!
— Куди вже романтичніше?! Я ж думав, що вона сидить удома з дітьми!
***
На першому році нашого
шлюбу дружина якось сказала:
— Але ж ти голова сім’ї, ти й
вирішуй.
— Чому я голова? — заперечив їй. — Адже ми з тобою
завжди все разом вирішуємо…
— Все одно, ти — голова.
— Чому я?
— Не сперечайся зі мною!
— сказала дружина, і відтоді я
— голова нашої сім’ї.
***
У моєї дружини класичний
гардероб:
1. Надягти немає чого.
2. Вішати немає куди.
3. Викинути шкода.
4. І спеціальна полиця
«Раптом схудну».
***
— Семене, я чув, що ти
одружився?

15
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КАЛЕЙДОСКОП
УДОСТОЄНИЙ ОРДЕНОМ
«ЗА ЗАСЛУГИ» I СТУПЕНЯ
Маємо гарну новину. Давнього друга і
постійного автора «Вістей…», народного
артиста України, поета-пісняра Вадима
Дмитровича Крищенка Указом Президента
України Петра Порошенка від 27 червня
2015 року нагороджено орденом «За заслуги» I ступеня. В набутку Вадима Дмитровича понад 40 поетичних книг. А що вже пісень, то цифра наближається до тисячі.
Його поезія викликає бурхливі почуття:
і радості, і смутку, закоханості й доброти. А
що вже казати про патріотичні почуття, про
любов до України, які Вадим Дмитрович передає нам, його читачам, через свої вірші.
Щиро радіємо за Вас, Поете! І чекаємо
на нові вірші для публікації у «Вістях…».

ПИШАЄМОСЬ!

ПРО ПРИЄМНІ ДЛЯ НАС
МОМЕНТИ ЗНАЙОМСТВА ІЗ…

Лине пісня літа
Липень на осонні —
Божа благодать.
Сливи ніби сонні
В шибку стукотять.

Проситься малина
Губи замастить.
Пісня літа лине
З серця — у блакить.
А вода в криниці
Справді дзвонкова.
Пити — не напиться…
Сила ожива.
Трави наче з медом,
Витекли із сот.
Сонце власне кредо
Мовить із висот.
Синє і зелене
В рамочці одній.
Горнуться до мене
Квіти запашні.
І протяжним рипом
Грають явори…
Гарний місяць липень —
Що не говори.

Вадим КРИЩЕНКО

Микола Капуста в редакції «Вістей...»

М

икола Капуста — художник-карикатурист, графік, журналіст, заслужений
журналіст України, член Спілки художників України, почесний член Національної спілки
письменників України і наш
улюблений автор карикатур і
не тільки вже 17 років. Так вже
співпало, що саме влітку цього
року у пана Миколи аж дві знакові події. Перша — це нагородження до Дня журналіста
Спеціальним дипломом від Національної спілки журналістів
України (НСЖУ) у новій номінації «Кращий журналістський матеріал (фоторепортаж, серія) про події на сході

України (в зоні АТО)» за гострі
сатири, і друга — 77-річчя, яке
він відзначатиме 31 липня. Ось
так — аж ТРИ сімки у річницях
2015-го! Досить символічно і,
сподіваємось, на щастя і удачу.
Принаймні ми Вам цього бажаємо, дорогий наш авторе, і хочемо в це вірити, бо…
Микола Миколайович досі
живе у Донецьку. Там його дім,
там його дружина. Виїхати свого часу з тимчасово окупованої
території сім’я Капусти не змогла, причин чимало і всі поважні. Чим живуть і на що сподіваються? Звичайно, на краще
майбутнє, на закінчення війни
і на те, що доживуть до того моменту… Та як ви могли поміти-

ти, дорогі наші читачі, пан Микола не сидить, склавши руки,
і не чекає мовчки на визволення. Він активно працює і кожен
номер «Вістей…» — тому підтвердження. Його настрої і
думки — в його роботах, а от
від себе можемо з упевненістю
заявити: Микола Капуста —
НЕЗЛАМНИЙ ОПТИМІСТ!
Саме так — незламний, а не невиправний. І ми пишаємося
тим, що маємо можливість
спілкуватися з такою Особистістю (зауважимо — пан Микола розмовляє виключно українською мовою, та ще й якою вишуканою!); навчитися у нього
як оптимізму, так і незламності. Адже будь-які свої негаразди здаються такими мізерними
порівняно з тим, що доводиться долати патріоту України у
Донецьку чи не щодня.
У своїй збірці карикатур
«Веселий город», яку Микола
Капуста подарував нам під час

КРОСВОРД «КООПЕРАТИВНИЙ»
підприємстві тощо. 3. Приватизаційний цінний
папір. 4. Видатний український учений, теоретик і практик кооперативного руху, один із засновників Київського товариства споживачів
(1868), автор праці «Споживчі товариства». 6.
Той, хто приймає та видає гроші, продає квитки тощо. 12. Спеціально організований і періодично діючий ринок продажу товарів, майна з
публічного торгу покупцеві, який запропонував найвищу ціну. 13. Додаткові асигнування з
державного бюджету підприємству, установі
або організації для покриття перевитрат та інших потреб. 14. Договір, за яким встановлюються взаємні зобов’язання щодо чого-небудь. 16. Паперовий мішок або обгортка для
упаковки речей, продуктів тощо. 17. Державний орган, який розглядає цивільні, кримінальні та деякі адміністративні справи. 18.
Частка, яка вноситься в капітал якого-небудь
товариства (кооперативного, акціонерного
тощо) кожним його членом або дістається
кожному при його розподілі. 21. План передбачуваних витрат і надходжень матеріальних
і грошових ресурсів, потрібних для нормальної діяльності підприємства, установи, організації. 23. Форма кооперативного об’єднання;
товариство рівноправних осіб для трудової,
виробничої мети. 24. Норма, в межах якої дозволяється користуватися чим-небудь, використовувати щось. 25. Погашення облігацій
позик або інших паперів установою, що їх випустила. 26. Посередник під час укладання різних угод, у тому числі й на біржі.
Склав Василь ВЕРБЕЦЬКИЙ

Вістяни

ЛИСЯНСЬКЕ РАЙОННЕ
СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО

продає автомобіль ИЖ-2717-230, фургон
малотонажний — В, 2003 року випуску, колір
зелений. Ціна — 15000 грн. з урахуванням
ПДВ.
Для довідок звертатися за тел.: (04749)
6-20-68, 6-24-90.
ПРАВЛІННЯ КАНІВСЬКОГО РАЙОННОГО
СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА ПОВІДОМЛЯЄ:
16.07.2015 р. о 10.00 відбудеться аукціон із
продажу нежитлової будівлі магазину №72
«Продукти», що знаходиться за адресою:
Черкаська обл., Канівський р-н, с.Черниші,
вул. Гора, 44. Рік введення в експлуатацію —
1954.
Початкова стартова ціна продажу 45000 грн.
(без ПДВ). Реєстраційний внесок за участь в
аукціоні — 170 грн., гарантійний внесок —
10% від стартової ціни продажу.
Останній термін реєстрації учасників аукціону 10.07.2015 р. Аукціон відбудеться в приміщенні Черкаської облспоживспілки за
адресою: м.Черкаси, вул. Гоголя, 224.
Телефони для довідок: у м.Канів — 3-22-37;
у м.Черкаси — 45-10-26.
ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД «КООПЕРАТИВНИЙ»:

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Збори. 7. Баллін. 8. Галузь. 9. Чек. 10. Адрес.
11. Дилер. 15. Аудитор. 19. Покупець. 20. Надбавка. 22. Договір. 27.
Архів. 28. Ситро. 29. Хол. 30. Емісія. 31. Танкер. 32. Юрист.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Сальдо. 2. Колектив. 3. Ваучер. 4. Зібер. 6. Касир. 12. Аукціон. 13. Дотація. 14. Угода. 16. Пакет. 17. Суд. 18. Пай.
21. Кошторис. 23. Артіль. 24. Ліміт. 25. Тираж. 26. Брокер.

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Зустріч, зібрання членів
якого-небудь колективу, організації з метою
обговорення чого-небудь. 7. Фундатор української кооперації, один із ініціаторів заснування
першого в Україні споживчого товариства у
1866 р. 8. Певна ділянка виробництва, науки. 9.
Документ з розпорядженням вкладника банкові видати або перерахувати пред’явникові
певну суму з поточного рахунку. 10. Письмове
привітання. 11. Фізична чи юридична особа,
що здійснює перепродаж товарів, цінних паперів і валют. 15. Фізична особа, що має право перевіряти стан фінансово-господарської діяльності організацій та установ на основі контракту, укладеного з підприємством за визначену
плату. 19. Фізична чи юридична особа, яка
здійснює оплату грошима і є набувачем товару
або послуги. 20. Додана до чого-небудь частина, сума. 22. Взаємне зобов’язання, письмова
або усна угода про права та обов’язки між державами, установами, підприємствами та окремими особами. 27. Установа, яка займається
збиранням, упорядковуванням і зберіганням
старих документів, писемних пам’яток. 28.
Фруктовий безалкогольний газований напій.
29. Велике приміщення, зазвичай призначене
для очікування. 30. Випуск банкнотів, паперових грошей та цінних паперів. 31. Судно для
перевезення рідких вантажів без тари. 32.
Практичний діяч у галузі права.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Різниця між приходом (дебетом) і видатком (кредитом) у бухгалтерському обліку. 2. Група людей, пов’язаних спільною працею в одній організації, установі, на

свого візиту до редакції у квітні 2014-го, у тексті «від автора»
є такі слова: «…більше відповідає моїй натурі — тихо-мирно і вперто працювати в обраній галузі та добувати корм
для своєї сім’ї». Тому бажаємо
Вам, пане Миколо, вітаючи із
нинішньою нагородою, найперше миру — саме в мирну
пору має заколоситися ваш новий «город», на якому Вам так
подобається зрощувати щось
корисне і боротися з будяками
та шкідниками (як-от на малюнку до цієї публікації), і,
звичайно ж, здоров’я і натхнення! Нехай світ бачиться
Вам справжнім, а не «намальованим» кимось, і тоді справжнім його побачимо і ми — через Ваші роботи!

Центральний комітет профспілки працівників
споживчої кооперації України висловлює глибоке
співчуття Вікторії Вікторівні МИХАЛЬЦОВІЙ, голові Херсонської обласної організації профспілки
працівників споживчої кооперації, з приводу тяжкої втрати — смерті її батька Віктора Пилиповича.

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЗА ТЕЛЕФОНОМ: (044) 529-85-38 ТА ПО E-MAIL: vistipromo@gmail.com

