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ЛІТАКОМ ІЗ ВІННИЦІ ЛІТАКОМ ІЗ ВІННИЦІ 
НА ПЕРЕДОВУ…НА ПЕРЕДОВУ…

Окупація українських територій північним сусідом Окупація українських територій північним сусідом 

щодня нагадує про себе здебільшого сумними щодня нагадує про себе здебільшого сумними 

новинами. Тож матеріали про допомогу тим воїнам, новинами. Тож матеріали про допомогу тим воїнам, 

які стоять на сторожі нашого спокою на кордоні з які стоять на сторожі нашого спокою на кордоні з 

ОРДЛО, завжди матимуть пріоритет на сторінках ОРДЛО, завжди матимуть пріоритет на сторінках 

«Вістей…»«Вістей…»
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ПРОДОВЖЕННЯ СЕМІНАРІВПРОДОВЖЕННЯ СЕМІНАРІВ

Кооператори Одещини та Херсонщини – Кооператори Одещини та Херсонщини – 

найспекотніших регіонів України – найспекотніших регіонів України – 

не знають, що таке відпочинок не знають, що таке відпочинок 

у звичні для багатьох із нас відпускні у звичні для багатьох із нас відпускні 

літні місяці. Семінари, наради, огляди… – літні місяці. Семінари, наради, огляди… – 

звіти про всі ці заходи читайте назвіти про всі ці заходи читайте на

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

НОВОМОСКОВСЬКОМУ НОВОМОСКОВСЬКОМУ 
КООПЕРАТИВНОМУ ВЖЕ 60!КООПЕРАТИВНОМУ ВЖЕ 60!

Красивий ювілей відзначають у цьому році і Красивий ювілей відзначають у цьому році і 

працівники, і студенти Новомосковського коо-працівники, і студенти Новомосковського коо-

перативного коледжу економіки та права перативного коледжу економіки та права 

ім. С.В. Литвиненка. Як зустрів виш свій ювілей, ім. С.В. Литвиненка. Як зустрів виш свій ювілей, 

про його історію і сучасність читайте на про його історію і сучасність читайте на 

ПОЄДНАННЯ

НА СПОЖИВАЧА
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Я давно ввела в практи-

ку своєї роботи залиша-

ти після творчих від-

ряджень містки, якими 

можна пройти повторно 

або заново. Відтак, 

щоразу вимальовується 

ланцюжок майбутніх 

поїздок: одна спри-

чиняє іншу. Так було і 

цього разу: з головою 

правління Томашпіль-

ської райспоживспілки 

Галиною Петрівною 

Слободянюк ми позна-

йомилися минулого 

року під час семінару-

наради у Немирові. 

Ця красива, вишукана, 

ділова жінка одразу 

привернула мою увагу, 

а згодом ще й зацікави-

ла її реакція на запро-

ваджені колегами-

немирівчанами новації 

і майже блискавична 

готовність спробувати 

щось подібне втілити 

на своїх виробничих по-

тужностях. Тож запро-

шення відвідати район, 

у якому ще не була, я 

прийняла з вдячністю.

ТЕМА  НОМЕРАТЕМА  НОМЕРА

Галина  Слободянюк:
«У НАС ПРИЙНЯТО     «У НАС ПРИЙНЯТО     
    СКАЗАТИ СКАЗАТИ – – I ВИКОНАТИ»I ВИКОНАТИ»
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ОФІЦІЙНО

  В ЕФІРІ

 НАГОРОДИ
ЗАСЛУЖЕНI ВІДЗНАКИ

За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток спо-
живчої кооперації України та з нагоди ювілейних дат нагороджено 

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ Всеукраїнської центральної спілки спо-
живчих товариств та ЦК Профспілки працівників споживчої коопе-
рації України: 

АГРИПІНІНУ Людмилу Панасівну, головного бухгалтера ТОВ 
«Обласний трест громадського харчування Волинської облспо-
живспілки» Спілки споживчих товариств Волинської області;

ГРАМОТОЮ Всеукраїнської центральної спілки споживчих това-
риств та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України:

ПЕТРОВА Сергія Михайловича, голову Ради ветеранів Запорізь-
кої обласної спілки споживчих товариств. 

ДОПОМОГА

–К ласична рекламно-передплат-
на модель, яка лежить в осно-
ві більшості ЗМІ, – зауважила 
Алла Шоріна, – вже не гаран-

тує стабільного прибутку українським ви-
давцям. Новим джерелом прибутку для 
медіа можуть стати спецпроекти у суміжних 
галузях. У кожного своя модель. В CO-OP 
Media почали видавати книги, створювати 
фан-шопи з відомими українськими ху-
дожниками (йдеться про арт-аксесуари із 
фрагментами їхніх картин). Чимало інших 
великих медіахолдингів в Україні орієнто-
вані на проведення заходів: концертів із 
платним входом, вечірок, формування по-
дарункових наборів. Окрема група – 
суспільно-політичні видання, які залиша-
ються дотаційними. 

Також Алла Юріївна відзначила, що 
надлишок інформації в останні роки при-

звів до того, що споживачі почали більше 
цінувати якісний контент, добірки матері-
алів, і стали ще прискіпливішими до май-
данчиків, які їх поширюють.

– Отримувач інформації вимагає якіс-

ної добірки, порядку денного з тем, що 
його цікавлять. Каналів інформації у рази 
більше, ніж було 10 років тому: ЗМІ, соцме-
режі, месенджери. Все це різноголосся 
створює «інформаційний шум», виснажує 

увагу споживача й ускладнює вибір. У рес-
торанній галузі є запит на монотематичні 
ресторани із коротким зрозумілим меню. 
Це спрощує вибір споживачеві. Так і в пре-
сі: читач матиме час та увагу лише для ви-
дань із чіткою тематичною спрямованіс-
тю, тому віримо у галузеві видання.

За словами гендиректора холдингу CO-OP 
Media, один із головних факторів, які зму-
шують людей оплачувати роботу ЗМІ, – це 
репутація, здатність підтримувати довіру 
до себе на стабільно високому рівні. 

В ефірі «Обозревателю» А.Шоріна та-
кож розповіла про окремі підходи та ви-
дання холдингу CO-OP Media.

(Відео повної версії інтерв’ю 

можна переглянути на сторінці 

CO-OP Media холдинг у мережі Facebook.)

Власна інформація

Алла  Шорiна:Алла  Шорiна:  

«В  УМОВАХ  ПОСИЛЕННЯ  «IНФОРМАЦIЙНОГО  ШУМУ»  

МЕДIА  МОЖУТЬ  СПРОСТИТИ  ВИБIР ДЛЯ СВОЇХ ЧИТАЧIВ»
Нещодавно генеральний директор холдингу CO-OP Media і медіаексперт Алла Шоріна стала гостем впливового 
видання «Обозреватель», ефір якого був присвячений темі «Як будуть розвиватися соцмережі». В інтерв’ю жур-
налісту видання А.Шоріна окреслила основні тенденції розвитку українських ЗМІ на найближчі 5 років.

 ПОДЯКА
ДОБРІ  СПРАВИ ДОБРІ  СПРАВИ 

НЕ  ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕ  ЗАЛИШАЮТЬСЯ 

НЕПОМІЧЕНИМИНЕПОМІЧЕНИМИ         

Висловлюю щиру вдяч-
ність голові правління Спіл-
ки споживчих товариств Тер-
нопільської області Михайлу 
Павловичу Лазару та голов-
ному бухгалтеру Галині Бог-
данівні Гуйді, членам прав-
ління та колективу працівни-
ків споживспілки,  директо-
рам та головним бухгалте-
рам підприємств споживспіл-
ки та обласній  профспілці 
працівників споживчої коо-
перації Тернопільської об-
ласті за надану мені фінансо-
ву допомогу на лікування.

Також вдячна всім голо-
вам правлінь і головним бух-
галтерам районних спожив-

чих  товариств, споживчих 
товариств споживспілки Тер-
нопільської області та їх ко-
лективам.

Хочу висловити найщирі-
ші слова подяки голові прав-
ління Лановецького спожив-
чого товариства споживспіл-
ки Тернопільської області Зі-
новію Івановичу Шпаку та 
колективу працівників.

Хай Господь допомагає 
вам у житті, благословить 
вас та ваших близьких лю-
дей,  оберігає та посилає 
міцне здоров’я, родинне те-
пло, благополуччя.

Велике спасибі вам за те, 
що вмієте прийти на допо-
могу тим, хто дійсно цього 
потребує! 

Ольга КАЗМІРЧУК,

головний бухгалтер 

Лановецького 

споживчого товариства 

У червні підприємство споживчої 
кооперації «Госпрозрахункове об’єд-
нання ринків м. Вінниці» спільно з 
Калинівською райдержадміністраці-
єю організували акцію зі збору до-
помоги для воїнів АТО. 

Бійцям зібрали креми для та піс-
ля гоління, зубні пасти та щітки, 
шкарпетки, тапочки, засіб від кома-
рів, чай, цукор, каву, мед, цукерки, 
печиво тощо. 

– Персонал та адміністрація ринку 
перерахували свій одноденний заро-
біток, щоб придбати необхідне для 
бійців, також надали допомогу голо-
ва Калинівської райдержадміністра-
ції та торговці ринку, – зазначив ди-
ректор «Госпрозрахункового об’єд-
нання ринків м. Вінниці» Володимир 
Іжевський.

Окрім того, подбали і про свіжі 
та корисні овочі солдатам для «літ-

нього» борщу або салату: молоду 
моркву, буряк, картоплю, капусту, 
цибулю, квасолю та часник. 5,5 тонн 
гуманітарки доставили спецпризна-

ченцям з батальйонів «Ягуар» і «Він-
ниця», а також бійцям військово-
повітряних сил наприкінці червня. 

– Це все ми переправили літаком 
до Краматорська. Літак летів у своїх 
бойових питаннях, за штурвалом 
був командуючий військово-повіт-
ряними силами генерал-полковник 
Дроздов, – розповів В.Іжевський.

У Краматорську гуманітарку зу-
стріли бійці.  

– Які ж вони були щасливі! Каза-
ли: «Ой, це з Вінниці! Все свіже, ка-
пуста молода! А ми думали, що вже 
ніхто не їздитиме». Я так подивився 
на них: вони діти, просто діти, – поді-
лився враженнями В.Іжевський.

Очільник «Госпрозрахункового 
об’єднання ринків м. Вінниця» також 
додав, що підприємство й надалі до-
помагатиме солдатам. 

Василь ПАЛАМАРЧУК,
 начальник об’єднання 

«Укоопринкторг»

ЛIТАКОМ  IЗ  ВIННИЦI  НА  ПЕРЕДОВУ ЛIТАКОМ  IЗ  ВIННИЦI  НА  ПЕРЕДОВУ 

ДОСТАВИЛИ  5,5 ТОНН  ГУМАНIТАРКИДОСТАВИЛИ  5,5 ТОНН  ГУМАНIТАРКИ

Бійці  батальйону МВС «Вінниця»

Військовослужбовці військово-повітряних сил України
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ТЕМА НОМЕРА
«Розум полягає не тільки у знанні, а й в умінні використовувати знання на ділі».

АРІСТОТЕЛЬ, давньогрецький фiлософ

ЗАРАДИ ОБ’ЄКТИВНОСТІ 

Слід визнати: матеріали з окремих регіонів 
нашої країни досить рідко з’являються на сто-
рінках «Вістей…». Однак обходять їх журналіс-
ти своєю увагою не навмисне, а через віддале-
ність і погане транспортне сполучення. Томаш-
піль, що на Вінниччині, серед таких географіч-
них точок. Між тим, повчитися тут є чому, захо-
плюватися є чим, перейняти і запозичити є що. 

З важливою роллю у соціально-економіч-
ному житті району, покладеною на споживчу 
кооперацію, система справляється з честю; 
вона, без перебільшення, увійшла в повсякден-
ня кожного його мешканця, адже представле-
на своїми закладами в усіх населених пунктах. 
У тому я мала чудову нагоду переконатися 
сама, а тепер – серією матеріалів із Томашпіль-
щини – спробую переконати і наших читачів.

ІНВЕСТУЮТЬ – 

ЗНАЧИТЬ, ДОВІРЯЮТЬ

До складу райспоживспілки входить 22 спо-
живчих товариства нового зразка, 3 кооператив-
них підприємства і правління, котре також здій-
снює господарську діяльність. За 2016-й сплаче-
но податків на суму один мільйон гривень. В 
системі діють 87 підприємств роздрібної торгів-
лі і 26 – ресторанного господарства. Всі вони 
економічно стабільні, працюють з позитивним 
фінансовим результатом, удосконалюють 
матеріально-технічну базу, розуміючи, що без 
осучаснення рухатися вперед неможливо.

– Лише за минулий рік у модернізацію вкла-
дено понад три мільйони гривень, а всього за час 
мого керівництва системою – 12 млн., – конкре-
тизує Галина Петрівна. – Це величезні кошти, 
отримані від господарської діяльності, а також 
пайові внески: кооператори довіряють нам, ін-
вестують у систему, а значить – і у своє майбут-
нє. Нового ми не будуємо, а сферу своєї діяльнос-
ті розширюємо за рахунок підсобних і підваль-
них приміщень, ущільнення робочих місць. 

Внаслідок проведеної оптимізації штату ад-
мінперсонал райспоживспілки скоротився до 4 
осіб при тих же обсягах роботи. Вивільнені кабі-
нети, а це весь третій поверх і кілька на першому, 
відвели під надання послуг. Ми заглянули в ко-
жен – скрізь були клієнти: хтось робив зачіску і 
манікюр; хтось нарощував вії і корегував брови; 
над черговим креативним замовленням чаклува-
ли у швейній майстерні, де, до речі, можуть як по-
шити сукні для різних оказій – коктейльні, вечір-
ні, випускні й весільні, так і відремонтувати одяг. 
Під час таких делікатних процедур майстриням, 
звісно, не до розмов, однак спеціаліста з ремонту 
мобільних телефонів і комп’ютерної техніки Ан-
дрія Ткачука нам таки вдалося на кілька хвилин 
відволікти від роботи. Хлопець закінчив Одеську 
академію холоду, відділення комп’ютерних сис-
тем. Працює тут не так давно – півроку, але вже 
має постійних відвідувачів і радіє, що роботи у 
нього з кожним днем стає все більше.

У магазині «Ритуальні товари» представле-
но максимально широкий асортимент усього 
того, що слід придбати для похорону. Можна 
навіть замовити пам’ятник.

– Люди до нас приходять у скорботі, розгу-
блені, їм важко зосередитись. Я тут для того, 
щоб підказати, порадити, допомогти, – так розу-

міє свою місію продавець Ніна Пономаренко.
Свіжу копійку у спілчанську скарбничку 

приносить і актова зала райспоживспілки: у 
вихідні дні, коли приміщення не використову-
ється, тут проводять свої зібрання релігійні 
общини. За місяць це півтори тисячі гривень, 
котрі, як відомо, на дорозі не валяються.

У минулому році кооператорами району 
було надано 69 видів послуг на суму 4 млн. 340 
тис. грн. От вам і Томашпіль!

БІЛЬШЕ РЕМОНТІВ: 

СУЧАСНИХ І ЯКІСНИХ 

Як добрі господарі, кооператори зробили 
ставку на приведення своїх закладів до конку-
рентоспроможного стану. Сьогодні у районі од-
ночасно ремонтуються і реконструюються кіль-
ка об’єктів. Один з них – Торговий Дім у райцен-
трі загальною площею 800 квадратних метрів.

– Восени ми розпочали його облицювання і 
тепер у розпалі будівельні роботи на першому 
поверсі. Підприємців, які тут торгували, пере-
вели на другий. Ось у цьому куточку раніше 
була підсобка, а тепер – ще одна торгова точка 
на 60 кв. м, зі щомісячною орендною платою 
дві тисячі гривень, – показує і розказує Галина 
Петрівна. – Після завершення ремонту сюди 
повернуться лише ті, хто погодиться працюва-
ти у складі системи як новостворені споживчі 
товариства. Наша позиція така: оскільки це 
кооперативне приміщення, то й використову-
вати його мають кооператори, бо це і обсяги 
діяльності, і програма розвитку, і вболівання 
за загальний фінансовий результат, а не лише 
орендна плата. Бажаючих уже є багато. Коли 
ми тільки бралися за цей великий об’єкт, дехто 
намагався мене зупинити, мовляв, воно тобі 
треба – такий непростий час, така нестабільна 
обстановка. Але це не мені, а жителям району 
потрібно. Наші приміщення мають виглядати 
пристойно: це наш, кооперативний почерк. 

Поряд, на одній лінії з Торговим Домом – коо-
перативний ринок. З призначенням на посаду ди-
ректора Надії Миколаївни Козак він зазнав кар-
динальних змін: чудовий арочний вхід; при під-
тримці підприємців тут облаштовано 280 торго-
вельних місць; встановлено, де це можливо, кон-
диціонери й холодильне обладнання. Однак запо-
внений він лише частково. Головна причина – у 
розвої стихійної торгівлі, яка вирує на площі пе-

ред входом на ринок. Органи місцевої влади за-
кривають на цей факт очі, а споживчій кооперації 
боротися з таким масовим явищем не під силу.

ПІЗНАВАНЕ ОБЛИЧЧЯ КООПЕРАЦІЇ

Якщо спілчанські заклади – обличчя спожив-
чої кооперації, то тут, у Томашпільському райо-
ні, воно красиве й пізнаване завдяки доглянутос-
ті і брендованим вивіскам СООР. Поки що не всі 
магазини зелені, зате всі акуратно пофарбовані, 
оснащені сучасним обладнанням, максимально 
наповнені товарною масою. До кредитних запо-
зичень не вдаються, а працюють на коштах, що 
надійшли від реалізації продукції, від наданих 
населенню послуг, пайових внесків. Стосунки в 
колективі базуються на довірі, але з дотриман-
ням обов’яз кової виконавської дисципліни.

Останнім часом запровадили новацію у гро-
мадському харчуванні – кейтерингове обслугову-
вання, яке набирає популярності, особливо серед 
сільського населення. Тобто, запропонували лю-
дям цілий набір виїзних послуг. Відтак у кафе чи 
ресторані, чию кухню ви добре знаєте, робите за-
мовлення на відзначення урочистих подій чи ор-
ганізацію поминальних обідів. Кооператори на 
своїх потужностях готують страви, упаковують їх 
у спеціально придбаний посуд і доставляють у сві-
жому, ще теплому вигляді за вказаною адресою. 
Тобто, виконують весь комплекс послуг: від при-
готування до сервірування і прибирання столів.

ВИСОКИЙ КРЕДИТ ДОВІРИ

– На підвищених тонах я не розмовляю – ні-
коли і ні з ким, – лише підтверджує мої здогад-
ки Галина Петрівна. – Навіть якщо людина 
оступилася чи чогось не зробила – на з’ясування 
причин є окрема бесіда і окремий час. Завжди 
треба давати шанс виправитись. Можливо, 
тому, що я його даю, у нас немає плинності ка-
дрів. Звичайно, з тими, хто не встигає за зміна-
ми і не витримує нашого темпу, ми прощає-
мось. Але без образ, залишаючись друзями. До 
колишніх працівників, ветеранів у нас особли-
ве ставлення: щороку, на Міжнародний день 
кооперації, запрошуємо їх на святкові заходи, 
накриваємо столи, виділяємо матеріальну до-
помогу. Людина повинна знати, що навіть ві-
дійшовши від активного життя, у неї є при-
стань, куди вона завжди може причалити і де 

від неї не відвернуться, а уважно вислухають і 
постараються допомогти. Ми доходимо до кож-
ного і пам’ятаємо всіх тих, хто вже не з нами.

Недарма її кандидатуру на посаду голови 
правління райспоживспілки так заповзято від-
стоювали кооператори району: вони самі зініці-
ювали відставку попереднього голови, не пого-
дились з рекомендованим місцевою владою пре-
тендентом, пікетували райдержадміністрацію, 
їздили в облспоживспілку і лише з третьої(!) 
спроби таки обрали того ватажка, з яким готові 
були йти далі. На попередніх посадах начальни-
ка планово-економічного відділу і голови рай-
кому профспілки проявилися її високий профе-
сіоналізм, ерудиція, організаторські здібності. 
Тож кооператори знали, за кого голосували.  

– Я не люблю повертатися до подій 2005 
року, бо то була непроста ситуація і не зовсім 
красива історія. Але люди у ній проявили рі-
шучість і волю у відстоюванні своїх прав. Роз-
цінюю їх вчинок, як високий кредит довіри. 
Своїм прихильникам тоді щиро подякувала, а 
опонентам запропонувала працювати в одній 
команді. Не звільнився ніхто!

Вольова рішучість і людяність мирно ужи-
ваються в цій мудрій жінці. Життя не стелило-
ся до її ніг трояндовими пелюстками, пережи-
ла – не доведи, доле, ще комусь.

– Іноді у мене бувають дуже сумні періоди, 
але я їх не афішую, а тамую в собі: моє залиша-
ється зі мною, воно нікому не потрібне. Хоча 
маю багато друзів – вірних і надійних. Це три-
має і додає сил.

ПРЯМО ПРОПОРЦІЙНА 

ЗАЛЕЖНІСТЬ 

Підмічено: від авторитету керівника прямо 
пропорційно залежить і авторитет очолюваної 
ним структури. Томашпільська райспоживспіл-
ка – не виключення, а доказове тому підтвер-
дження. Про що, приміром, може свідчити той 
факт, що останнім часом в систему перейшли 
працювати деякі колишні держслужбовці, пра-
цівники органів внутрішніх справ, посадовці з 
інших організацій і установ? Лише про одне: 
споживчій кооперації тут довіряють – спожив-
чій кооперації і її керівнику.

– У нас прийнято сказати – і  виконати. Якщо 
вже я обіцяю, то як би не склалися обставини, 
слова свого дотримаю. Хіба з такими людьми, як 
у нас, можна інакше? Вони заслуговують най-
більших почестей. Отож і зробити для них хо-
четься якомога більше, аби скрасити їхні трудо-
ві будні. Щороку ми організовуємо колективні 
поїздки визначними місцями України. От і не-
щодавно повернулись із Закарпаття. Залишили 
у смерекових лісах втому, натомість оздорови-
лись тілесно і духовно. Коли збиралися вечора-
ми біля готелю і співали українських пісень, іно-
земні туристи, фотографуючи нас і знімаючи на 
відео, цікавились: що це за колектив такий – «зі-
співаний» і здружений? От коли приємно було 
усвідомлювати, що об’єднала нас кооперація!

Людмила ШАПОВАЛОВА

P.S. Коли матеріал був готовий до друку, 

надійшло повідомлення, що колектив 

Томашпільської райспоживспілки занесено 

на районну Дошку Пошани. Вітаємо!

Галина  Слободянюк:Галина  Слободянюк:  

«У НАС ПРИЙНЯТО СКАЗАТИ – I ВИКОНАТИ»  

З директором ресторану «Райдуга» Олегом Вигодянським і директором ринку Надією Козак

Магазини – обличчя кооперації Торговий дім Вхід на ринок
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COOP: РЕГІОНИ

  СЕМІНАР-НАРАДА

(Продовження.

 Початок у №25 «Вістей…»)

ЗНАЙОМСТВО 
З АРЦИЗЬКОЮ 
РАЙСПОЖИВСПІЛКОЮ
Із різних районів області сюди 

з'їхалися не лише директори ринків 
системи, а й керівники райспожив-
спілок, райспоживтовариств, у чиїй 
власності вони знаходяться. Гостей 
зустріла величезна кількість троянд, 
висаджених біля входу до офісу Ар-
цизької райспоживспілки. Та най-
більше порадували кооператорів міс-
цеві підприємства торгівлі та ресто-
ранного господарства: магазин-
маркет «Радуга», ресторан «Южный», 
кафе «Дорожное» на автостанції, коо-
перативна «Пиццерия», міні-маркет 
«Пчеловод» та ін. Оформлені відпо-
відно до брендбуку Укркоопспілки, 
яскраві, пізнавані здалеку, ці об'єкти 
гідно представляли районну спілку 
споживчих товариств.

Про історію Арцизької райспо-
живспілки розповів голова її прав-
ління Анатолій Стоянов. 

– Перше споживче товариство 
тут було організовано у 1944 році, 
відразу після звільнення краю від 
німецько-румунських загарбників. 
Відтоді споживча кооперація про-
йшла довгий і непростий шлях роз-
витку, – пояснив Анатолій Федоро-
вич. – Все, що ви сьогодні бачите, – 
результат копіткої праці кількох 
поколінь кооператорів, і наше за-
вдання – зберегти та примножити 
здобутки системи.

– Для цього необхідно, щоб члени 
споживчого товариства були осо-
бисто зацікавлені в успішності його 
роботи, – переконаний голова. – Ось 
чому споживчі товариства у складі 
Арцизької райспоживспілки щоро-
ку нараховують і виплачують своїм 
пайовикам значні кооперативні ви-
плати. Це мотивує пайовиків і, зви-
чайно, сприяє більш продуктивній 
діяльності колективів. Всі господар-
ські суб'єкти системи району при-
буткові, отже мають можливість 
здійснювати модернізацію і рекон-
струкцію діючих об'єктів. Нині у 
райспоживспілці налічується 122 
торговельних підприємства і 25 за-
кладів ресторанного господарства, 
більшість із них приведено у конку-
рентоспроможний стан. Ми прагне-
мо до того, щоб у магазинах систе-

ми покупці могли купувати товари 
високої якості за прийнятними ці-
нами. Від цього безпосередньо зале-
жить імідж райспоживспілки у ре-
гіоні. Найважливішу роль тут віді-
грає використання кооперацією вну-
трішніх ресурсів, у першу чергу 
основних засобів. Сподіваюся, що 
кожний із нас під час нинішнього 
семінару дізнається щось принци-
пово нове, захоче поділитися з коле-
гами своїми думками, напрацюван-
нями, аби ми змогли спільно сфор-
мувати стратегію розвитку ринків 
задля отримання максимального 
прибутку з кожного квадратного ме-
тра. Адже за цими підприємствами 
люди судять про стан справ у спо-
живчій кооперації, вони – своєрідна 
візитівка і маркер усіх наших зу-
силь зі зміцнення системи.

ПРОФЕСІЙНО 
ПРО РОБОТУ РИНКУ
З діяльністю Центрального рин-

ку Арцизької райспоживспілки гос-
тей ознайомила директор Тетяна 
Безкровна. Професіонал з великим 

стажем роботи у кооперації, вмілий 
керівник, депутат районної ради, Те-
тяна Опанасівна вкладає в улюбле-
ну справу всю свою душу, знання, 
здібності. Не дивно, що Арцизький 
ринок – один з найкращих у спожив-
чій кооперації області, він двічі по-
сідав призові місця в огляді-конкурсі 
Укркоопспілки у номінації ринків, 
розташованих у районних центрах, 
селищах і селах, з кількістю працю-
ючих від 15 осіб і більше. 

– Як юридична особа у системі 
райспоживспілки наш ринок функ-
ціонує з 2008 року, – розповіла ди-
ректор. – Загалом на модернізацію 
підприємства було спрямовано по-
над 4 млн. грн. Головною метою 
було створення комфортних умов 
для торгуючих і покупців. Ринкову 
площу (майже 2 га) було повністю 
вимощено тротуарною плиткою; 
побудовано криті навіси для торгів-
лі сільгосппродукцією; зведено два 
ряди бутиків на 40 торговельних 
місць; відкрито кафе «Уют»; обла-
штовано туалет. Торік також про-
ведено капітальний ремонт м'яс-

ного павільйону. У будівництво ма-
лих архітектурних форм і рекон-
струкцію корпусів частково вкла-
дали власні кошти, частково залу-
чали інвестиції підприємців. У ре-
зультаті проведених заходів при-
бутки ринку збільшилися у 4 рази 
порівняно з показником 2009 р.

Директор окремо зупинилася на 
плюсах, що дозволяють підприєм-
ству бути, за її словами, «на коні» за 
нинішніх доволі непростих для біз-
несу економічних умов. По-перше, 
адміністрація вчасно подбала про 
придбання у власність земельної 
ділянки під ринком, отримавши 
відповідний акт на землеволодін-
ня, що нині рятує від сплати обтяж-
ливого податку на використання 
землі. По-друге, підвищуючи рівень 
благоустрою і комфортності, на 
ринку не забувають відповідно 
збільшувати розцінки за послуги. 

– Перегляд тарифів відбувається 
щороку, зростання – у середньому 
10%, – поділилася пані Безкровна. – 
Підприємці вже привчені до цієї по-
слідовної цінової політики, тому 
жодних проблем не спостерігається. 
До того ж люди бачать позитивні 
зміни і розуміють, що іншого спосо-
бу підвищення стандартів торгівлі 
до сучасного рівня просто не існує.

ВАЖЛИВІ АКЦЕНТИ 
З аналізом господарської діяль-

ності ринків системи перед учасни-
ками семінару виступив голова 
правління обласної Споживспілки 
Олександр Паровенко.

– Ми зібралися тут для того, щоб 
намітити шляхи найкращого вико-
ристання потенціалу кооператив-
них ринків в інтересах власників 

(кооперативних організацій) і з ме-
тою поступової трансформації під-
приємств у сучасні торговельно-
сервісні комплекси, – підкреслив 
Олександр Олексійович. – Сьогодні 
ринки – це значний сектор економі-
ки споживчої кооперації області. 
Вони надають суб'єктам підприєм-
ницької діяльності та фізичним осо-
бам близько 10 тис. торговельних 
місць, з яких майже половина стали 
для підприємців постійним місцем 
роботи. Таким чином система вико-
нує важливу соціальну функцію.

– Ви отримали на руки підготовле-
ний правлінням матеріал з господар-
сько-фінансовими показниками по 
всіх ринках системи, – продовжив го-
лова. – Порівняльні таблиці дають на-
очну картину дохідної частини, вар-
тості послуг за надання торговельного 
місця, витрат на утримання ринку, 
кількості коштів, вкладених у розви-
ток матеріально-технічної бази тощо. 
Як бачите, не всі керівники вживають 
кардинальні заходи для суттєвого під-
вищення ефективності господарюван-
ня підприємств, втрачаючи можли-
вості збільшення прибутковості. Якщо 
за останні 4 роки інфляція становила 
202%, то зростання прибутків полови-
ни підприємств не перевищило 30%, і 
лише на 6-ти ринках вони зросли від 
150 до 200%. Не завжди враховуються 
резерви, які можна використовувати. 
Не секрет, що на кожному ринку прак-
тикується передача МАФів, контейне-
рів у суборенду, отже, ми даємо 
якимсь третім особам заробляти на на-
ших торговельних площах. 

Необхідно також провести зону-
вання тарифів, нехай вони залежать 
від місця розташування торговельно-
го місця, як це вже робиться у торго-

КООПЕРАТИВНI  РИНКИ: 
ЕФЕКТИВНА МОДЕЛЬ УПРАВЛIННЯ
Правління Спілки споживчих товариств Одеської області провело семінар-нараду з ключових питань 
збільшення ефективності діяльності ринків споживчої кооперації. Захід відбувся у м. Арциз, розташованому 
у Буджацькому степу, у самому серці сонячної Бессарабії.

Офіс Арцизької райспоживспілки

Жвава дискусія  

Перед початком семінару

Кафе на автостанції                                                                                                     Піцерія  Кооперативний маркет  
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НА  ЧАСІ

COOP: РЕГІОНИ

В системі Укркоопспілки три-
вають кущові наради, ініці-
йовані Укркоопспілкою, які 
стали продовженням семі-

нару у Тернополі, який відбувся 7-8 
червня. На кущових нарадах обгово-
рюються питання об’єднання мага-
зинів у мережевий ритейл з єдиним 
центром закупівель, підвищення ви-
користання матеріаль но-технічної 
бази торгівлі та ресторанного госпо-
дарства та інші важливі питання.

Один із таких кущових семінарів 
відбувся на базі Спілки споживчих 
товариств Херсонської області за 
участі заступників голів правлінь 
Вінницької, Запорізької, Миколаїв-
ської, Одеської, Тернопільської та 
Херсонської обласних спілок.

КРАЩЕ ОДИН РАЗ 

ПОБАЧИТИ

Для підготовки проведення між-
регіональної наради на Херсонщині з 
дводенним робочим візитом побував 
перший заступник Голови Правління 
Укркоопспілки Микола Людвічук. 

У перший день Микола Володи-
мирович відвідав об'єкти торгівлі та 
ресторанного господарства області. 
У селі Чорнянка Каховського райо-
ну функціонує 3 кооперативних ма-
газини, кафе, а декілька об'єктів 
здані в оренду. Микола Людвічук 
звернув увагу голови правління 
райспоживтовариства Зінаїди Кар-
кіної на необхідність залучення до 
кооперативної економіки об'єктів 
торгівлі райспоживтовариства, які 
знаходяться в оренді, або ж пере-
глянути орендні відносини в бік 
збільшення сум орендної плати.

Далі перший заступник голови 
правління Укркоопспілки ознайомив-
ся із організацією торговельного про-
цесу та асортиментною пропозицією 
в магазині формату «Коопмаркет» 
райспоживтовариства в м.Каховка. 

Зацікавила гостя бесіда із завіду-
ючим магазином, до речі випускни-
ком Херсонського кооперативного 
економіко-правового коледжу, щодо 
програмного забезпечення торго-
вельного процесу. Тут розуміють, що 
час вимагає постійного удосконален-
ня діючого програмного забезпечен-
ня і працюють у цьому напрямі.  

Також Зінаїда Каркіна запросила 
гостя до ресторанного комплексу 
«Преслав». Незважаючи на всю 
складність ведення ресторанного 
бізнесу, об'єднанню підприємств 
громадського харчування вдається 
утримувати свою нішу. Це нелегко, 

але кооператори постійно перебу-
вають у пошуку нових підходів. Цьо-
го разу завдяки перепрофілюванню 
цехів ресторанного комплексу вда-
лося відкрити додатковий зал на 60 
посадочних місць.

В Чаплинському районі Микола 
Людвічук відвідав більшість об'єктів 
Чаплинського сільського споживчо-
го товариства, зокрема магазини сіл 
Червона Поляна, Балтазарівка, 
«Маркет», кооперативний Ринок в 
смт Чаплинка.

Надія Адамчук – голова правлін-
ня сільського споживчого товари-
ства впевнена, щоб бути конкурен-
тоспроможними необхідно удоско-
налювати організацію торговельно-
го обслуговування та запроваджу-

вати новації. Декілька років тому 
були придбані електронні ваги, 
встановлені платіжні термінали. В 
поточному році в закладах ресто-
ранного господарства встановлені 
музичні автомати, які приваблюють 
відвідувачів, а, отже, й товарообо-
рот збільшується. 

У складі споживчого товариства 
функціонує пекарня, яка є основним 
постачальником хлібобулочних та 
кондитерських виробів, а також За-
готпункт, який здійснює заготівлі 
лишків сільськогосподарської про-
дукції, роздрібний продаж через 
пункт та постачання продукції мага-
зинам системи. 

М.В. Людвічук побував у магазині 
с.Кучерявоволодимирівка, який три-
валий час перебував в оренді. Сьо-
годні споживче товариство закінчує 
його реконструкцію з подальшим за-
лученням в господарську діяльність.

Не менш насиченим був і другий 
день перебування в області. 

Микола Людвічук відвідав підпри-
ємство «Центральний ринок» обл-
споживспілки в м. Херсоні, який став 
переможцем огляду-конкурсу за під-
сумками 2016 року на кращий ринок 
споживчої кооперації України в номі-
нації «Ринки обласних центрів». 

Крім ознайомлення з веденням 
господарської діяльності ринку, обго-
ворювалось питання про необхіднос-
ті створення відомчих ветеринарних 
лабораторій на ринках споживчої коо-
перації. Директор ринку Нураддін 
Юсіфов, який ініціював перед прав-
лінням Укркоопспілки дане питання, 
впевнений що такий крок виправда-
ний. При позитивному його вирішен-
ні на державному рівні система спо-
живчої кооперації України отримає і 

фінансовий зиск і підвищить конку-
рентоспроможність наших ринків.

Перший заступник подякував ди-
ректору ринку за вміле та фахове 
керівництво та побажав і надалі 
очолювати рейтинг кращих ринків 
споживчої кооперації. 

Гарне враження на Миколу Людві-
чука справив Херсонський коопера-
тивний економіко-правовий коледж, 
в якому і відбулась міжрегіональна 
нарада. Коледж на сьогодні є однією 
з кращих освітніх інституцій не лише 
області, а й споживчої кооперації 
України. За словами першого заступ-
ника Голови Правління Укркоопспіл-
ки, досягнення такого результату ста-
ло можливим  лише завдяки самовід-
даності та професіоналізму його ди-
ректора Людмили Лімакової.

АНАЛІЗУВАЛИ, 

ДИСКУТУВАЛИ, 

ВИЗНАЧАЛИ  МАЙБУТНЄ 

Міжрегіональна нарада проходи-

ла у двох форматах: розширена – 

учасниками якої були заступники го-

лів правлінь споживспілок Херсон-

ської, Вінницької, Запорізької, Ми-

колаївської, Одеської, Тернопіль-

ської областей та голови правлінь 

районних кооперативних організа-

цій Херсонщини; друга – представ-

ницька за участі заступників голів 

правлінь обласних споживспілок. 

Модератором заходу виступив 

перший заступник Голови Правлін-

ня Укркоопспілки Микола Людві-

чук, який зробив глибокий аналіз 

ефективності використання мережі 

торгівлі та ресторанного господар-

ства в розрізі кожної області. Осо-

блива увага була зосереджена на 

закритих об'єктах та їх подальшо-

му використанні. 

Крім того, була висвітлена низка 

проблем, пов'язаних з орендою коо-

перативної мережі та її можливими 

наслідками. 

Окремим блоком розглядалось 

питання щодо доцільності продажів 

об'єк тів, насамперед розташованих 

в населених пунктах з чисельністю 

жителів більше 400 осіб. 

На нараді Михайло Гуменюк, за-

ступник голови правління спожив-

спілки Тернопільської області, пре-

зен тував роботу підприємства «Те-

Ко-Трейд». 

Розширена нарада завершилась 

жвавим обговоренням, в якому взя-

ли участь голови правлінь спожив-

спілок та споживтовариств Херсон-

ської області.

На представницькій нараді йшло-

ся про необхідність переосмислен-

ня підходів до використання наяв-

ної кооперативної мережі та визна-

чення єдиної стратегії її подальших 

перспектив.

Валерій Шахунов, голова прав-

ління Споживспілки Херсонської об-

ласті, подякував Миколі Володими-

ровичу за актуальність та змістов-

ність піднятих питань.

Прес-служба Спілки 

споживчих товариств 

Херсонської області

вельних центрах і давно практикуєть-
ся на Ренійському, Чорноморському 
ринках, де орендна плата визначаєть-
ся поверховістю, близькістю до осно-
вного купівельного потоку тощо. 

Далі. Наше завдання – зламати 
стереотипи власників і керівників 
ринків при формуванні орендних від-
носин. Слід викорінити практику 
здавання своїх основних засобів де-
шевше, ніж вартість 1 кв. м у МАФах 
підприємців. На жаль, рік у рік стан-
дартно відбувається перегляд орен-
ди на певний відсоток загалом по 
ринку. Але ж ту саму оренду осно-
вних засобів цілком можна організу-
вати на конкурсній основі, і її вар-
тість повинна формуватися, виходя-
чи з попиту та пропозиції на ці ква-
дратні метри. Доцільно заводити 
орендарів різних видів діяльності: 
аптека, відділення банку, магазини, 
що торгують різними товарами 
тощо, щоб не створювати поруч кон-
курентів. І в кожному окремому ви-
падку індивідуально розглядати вар-
тість оренди квадратного метра.

– Серйозної уваги вимагає робота 
із формування тарифів плати за тор-
говельні місця. На деяких ринках їх 
перелік, з урахуванням диференціа-
ції, коливається від 25 до 35 видів, – 
це вже занадто. Але ж правильно 
сформована цінова політика та опти-
мізований перелік спрощує адміні-
стрування. Потрібно застосувати 
нові підходи до розробки найбільш 
оптимальних тарифів за надання й 
обслуговування торговельних місць, 
з урахуванням їх розташування та 
інших факторів у всій їх повноті, – 
відзначив Олександр Олексійович. 
– Ще одне завдання керівників – мак-
симально перейти на договірні від-
носини і безготівкову форму оплати 
послуг. Тобто йдеться про впрова-
дження на ринках ефективного фі-
нансового менеджменту. Запрошую 
вас до діалогу.

ДИСКУСІЯ, ЯКА 

ПРИМНОЖИЛА ЗНАННЯ 
У ході подальшої дискусії висло-

вилися керівники ринків і коопера-
тивних організацій. Йшлося про 
прибутковість корпусів: м'ясо-
молочних, рибних, продовольчих. 
Так склалося, що лише лічені 
об'єкти приносять сьогодні прибу-
ток. У зв'язку з цим було конкретно 
розглянуто варіанти дозавантажен-

ня торговельних площ у корпусах 
для забезпечення рентабельної ро-
боти. Підкреслювалося, що з кож-
ним роком зростає податковий тя-
гар.  І якщо за 2016 рік ринками 
отримано 1,8 млн. грн. прибутку, ка-
піталовкладення в матеріально-
технічну базу становили 3,2 млн. 
грн., то податків сплачено 7 млн. 
грн. На деяких ринках плата подат-
ку за 1 кв. м землі становить від 25 
до 40 відсотків у прибутках з одного 
квадратного метра загальної пло-
щі. Тому віддачу від використання 
площ підприємств потрібно вивча-
ти систематично і постійно працю-
вати над її результативністю.

Важливе питання взаємодії ке-
рівництва ринків з ветеринарними 
лабораторіями порушила заступ-
ник голови правління Споживспіл-
ки Оксана Терлецька, нагадавши, 
що саме час встановлювати з цими 
службами повноцінні партнерські 
стосунки, як це відбувається на Ар-
цизькому ринку, де ветеринарні ла-
бораторії, розміщені у м'ясному та 
молочному корпусах, оплачують не 
лише комунальні послуги, а й орен-
ду приміщень. На великих ринках 
сьогодні варто замислитися про 
створення власних лабораторій.

З роботою Арцизького Централь-
ного ринку гості частково ознайоми-
лися ще до початку пленарної части-
ни семінару, а перед його завершен-
ням директор Тетяна Безкровна про-
вела колег торговельними рядами, 
зонами і капітальними павільйона-
ми, показавши, наскільки скрупу-
льозно адміністрація дбає про ефек-
тивне використання кожного ква-
дратного метра корисних площ. На-
приклад, у тому ж нещодавно відре-
монтованому м'ясному павільйоні 
були виведені з оренди торговельні 
точки та організована власна торгів-
ля, що дозволило збільшити прибут-
ковість у 4–5 разів.

*  *  *
Кооператори подякували коле-

гам і правлінню Спілки споживчих 
товариств Одеської області за ціка-
вий семінар, конструктивне спілку-
вання і великий обсяг корисної ін-
формації. Попередньо домовилися 
зустрітися ще раз у тому ж складі у 
жовтні–листопаді поточного року, 
щоб розглянути бюджет і бізнес-
плани на наступний період.

Ольга НАГІРНЯК 

М’ясний корпус                                                              Магазин і кафе на ринку  

Огляд об’єктів

ХЕРСОНЩИНА  ПРИЙМАЛА ХЕРСОНЩИНА  ПРИЙМАЛА 

УЧАСНИКIВ  МIЖРЕГIОНАЛЬНОЇ  НАРАДИУЧАСНИКIВ  МIЖРЕГIОНАЛЬНОЇ  НАРАДИ

«Результат великих справ часто залежить від дрібниць».

ЛІВІЙ, давньоримський iсторик
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COOP: РЕГІОНИ

 КОНФЕРЕНЦІЯ

АДРЕСА  ДОСВІДУ

 

Обліком, звітністю та 
контролем за дотриман-
ням фінансової дисциплі-
ни на підприємстві «Уні-
версальна міжрайонна 
оптово-торговельна база» 
Кіровоградської Облспо-
живспілки опікується ди-
пломований спеціаліст Га-
лина Чукій. Її професійний 
стаж, як і кооперативний, 
становить майже 15 років.

У системі споживчої коо-
перації Галина Петрівна лю-
дина не випадкова, адже 
виросла у кооперативній 
родині. Її батько, Петро Бо-
рисович, працював заготі-
вельником у Гайворонсько-
му райспоживтоваристві. 
Мама, Олена Василівна, 
довгий час господарювала 
у спілчанській крамниці в 
рідному селі Хащувате. По-
повнює хорошими справа-
ми трудову династію і неві-
стка Оксана, яка теж тру-
диться у системі.

Враховуючи здібності 
до точних наук та бажання 
працювати з цифрами, 
свою професійну долю Га-
лина Чукій обрала само-
стійно ще зі шкільної лави. 
А вже за порадою мами 
вступила до Кіровоград-
ського кооперативного тех-
нікуму (нині – коледжу) іме-
ні М.П. Сая. Здобувши фах, 
прийшла працювати бух-
галтером до Кіровоград-
ського райспоживтовари-
ства. Вже у перший рік ро-
боти переконалася, на-
скільки бухгалтерія є дина-

мічною сферою. Через час-
ті законодавчі зміни сучас-
ним бухгалтерам дово-
диться постійно вчитися, 
швидко адаптовуватися до 
всіляких нововведень. 
Тому свого часу без відри-
ву від виробництва Галина 
Петрівна вступила до Кіро-
воградського інституту ре-
гіонального управління.

Від своїх батьків Галина 
Петрівна успадкувала не-
абияку працелюбність та 
відповідальність. На її пе-
реконання, формула про-
фесійного успіху полягає у 
щоденній наполегливій 
праці, постійному фахово-
му самовдосконаленні, і 
все це має бути підкріпле-
не любов’ю до своєї спра-
ви. Тож свою енергію та 
професійну майстерність 
вона спрямовує на розви-
ток фінансово-господар-
ської діяльності підприєм-
ства. І хоч на роботі викла-
дається повністю, завжди 
знаходить час на спілку-
вання з друзями і близьки-
ми. На роботі вона старан-
ний головний бухгалтер, 
вдома – чудова господиня, 
любляча дружина та дбай-
лива мама для чотирьох-
річного Михайлика. 

Ірина ШІХІЄВА

 ТЕРНОПІЛЬЩИНА    Нещодавно на 
базі Марійського духовного центру у 
с.Зарваниця за сприяння громадської 
структури «Стрийська кооперативна 
ініціатива» відбулася проблемна 
конференція-дискусія «Кооперація і 
християнські ідеї економічної співпра-
ці: чи реалістичне завдання для Укра-
їни». У її роботі взяли участь громад-
ські діячі, філософи, історики, еконо-
місти, вчені, футурологи, представни-
ки духовенства та сучасні практики.

О рганізатори конференції 
запропонували актуальні 
теми з кооперативного 
руху: ХІХ та ХХ ст.ст., іс-
торичні паралелі; сього-

дення: розвиток чи занепад україн-
ської кооперації; добрі приклади та 
практики кооперативів; майбутнє 
української кооперації тощо. Модера-
торами виступили Зіновій Свереда, 
доктор із соціальної економіки Пап-
ського Григоріянського Університету 
у Римі; Іван Паньків, керівник Львів-
ської дорадчої служби; Петро Маков-
ський, голова спостережної ради кре-
дитної спілки «Вигода», м.Стрий. 

Учасники форуму намагалися на-
працювати конкретні кроки з просу-
вання кооперативної ідеї в україн-
ському суспільстві. З цією метою було 
розглянуто історичний аспект розви-

тку кооперації, зокрема такі цікаві 
його риси: особисту, конкретну участь 
кожного кооператора у практичній 
справі та відповідальність за зробле-
не; наявність лідерів, котрі в змозі 
зорганізувати і повести за собою коо-
перативну громаду; значну роль духо-
венства у цих процесах (як приклад 
наводилися історичні факти участі 
Андрея Шептицького та УГКЦ у роз-
витку кооперативного руху); коопера-
тивна освіта; власні ЗМІ тощо. Тут 
варто згадати слова Андрея Шептиць-
кого, який стверджував, що допоки 
ми не будемо організованими – ми бу-
демо бідними.

Досить предметно на форумі було 
висвітлено і сучасний стан коопера-
ції. Нинішня роль кооперативів в еко-
номіці країни є незначною, бракує 
кваліфікованих менеджерів, фінан-
систів, економістів. Недосконала сис-
тема державних соціальних програм 
та нерозуміння суспільством суті коо-
перації також стримує її розвиток. Та 
чи не найголовнішою передумовою 
популяризації і створення позитивно-
го іміджу системи є ефективна діяль-
ність кооперативів, інакше втрачаєть-
ся сутність  спілчанської ідеології у 
задоволенні економічних інтересів 
українців.

Щодо шляхів подолання вищевка-
заних проблем учасники дискусії дали 

чимало практичних порад. На їх пере-
конання, у країні треба створити не-
формальне об’єднання лідерів, так би 
мовити «кооперативну платформу», 
яка б займалася пропагуванням успіш-
них проектів та досягнень організацій 
і підприємств системи, використовую-
чи при цьому різноманітні канали ін-
формації, зокрема і співпрацюючи і з 
«Вістями Центральної спілки спожив-
чих товариств України»; створювати 
власні спілчанські комунікативні ре-
сурси; розробити національні коопера-
тивні стандарти; налагодити школу 
мобільної кооперативної освіти з мож-
ливим залученням до співпраці на-
вчальних закладів споживчої коопера-
ції; започаткувати кооперативну про-
світу в громадах із залученням трене-
рів з кооперації; глибше співпрацюва-
ти з українським духовенством; зайня-
тися пошуком партнерів тощо.

І тут важко не погодитися з думкою 
пана Зіновія Свереди про те, що осно-
вна криза – це не відсутність інститу-
цій, а їхня розрізнена діяльність, ко-
жен діє за своїм напрямом, що в кінце-
вому результаті веде до виснаження 
ресурсів та зусиль. У час кризи треба 
відходити від вузьких інтересів і пра-
цювати так, щоб мати спільну основу. 
Інакше нічого не вийде.

Михайло МАЗУР

БУХГАЛТЕР –БУХГАЛТЕР – 
ВIДПОВIДАЛЬНА  ВIДПОВIДАЛЬНА  

ПРОФЕСIЯПРОФЕСIЯ

Виробничий сезон на Рівнен-

ському заготівельно-вироб ни чо-

збутовому комбінаті зазвичай роз-

починається наприкінці травня – 

початку червня. Старт переробній 

дистанції дає полуниця. Потім йде 

смородина, огірки, вишня, помідо-

ри, яблука, капуста… І ось така на-

пружена виробнича естафета три-

ває аж до кінця вересня. 

Нині на комбінаті гаряча пора 

переробки огірків. У цехах у пря-

мому і переносному значенні 

«кипить» робота – одні праців-

ники перебирають огірки, інші 

фасують їх у трилітрові банки та 

готують до відправлення в авто-

клави, яких на комбінаті нині сім 

(один із них кілька років тому 

ЗВЗК отримало у рамках проек-

ту Єврокомісії). Частину огірків 

виробничники консервують, 

іншу – засолюють. 

Перед цим на комбінаті пере-

робляли полуницю. Цьогоріч, 

попри прохолодний початок 

літа, заготовили та переробили 

понад дев’ять тонн смачної яго-

ди. Торік, зі слів директора Леон-

тія Примачка, об’єми заготовле-

ної полуниці були меншими. 
Загалом комбінат виготовляє 

понад сто найменувань продук-
ції. Відрадно, що з року в рік роз-

ширюється діапазон її спожива-

чів. Підприємство має постійні 

замовлення на виробництво ма-

ринованих помідорів, огірків та 

квашеної капусти із журавли-

ною, томатних соусів і паст, пер-

цю в заливці, варення і джемів з 

усієї плодово-фруктової групи. 

Вкотре проявив свої господар-

ські якості й директор комбінату 

Леонтій Примачок, вірно спрог-

нозувавши зростання цін на скло-

тару та цукор. Аби зекономити, 

сировину купує задовго до почат-

ку нового виробничого сезону. 

Про те, що споживачі довіря-

ють бренду «РіКоС», свідчать зна-

чні об’єми реалізації продукції 

комбінату, які мають тенденцію до 

зростання. Вона є затребуваною й 

під час щорічних сільськогоспо-

дарських ярмарків, які проходять 

в обласному центрі. І єдиний се-

крет успіху комбінату – це нові 

підходи до справи та прогресивна 

філософія управління. Взяти хоча 

б грамотне використання дирекці-

єю комбінату системи закупівель 

Prozorro. Зі слів Леонтія Матвійо-

вича, лише за 5 місяців цього року 

через Prozorro реалізовано про-

дукції на мільйон гривень.

Крім того, на підприємстві 

триває робота з упровадження 

системи управління безпечністю 

харчових продуктів НАССР. Орі-

єнтовно на реалізацію всього 

об’єму робіт необхідно інвесту-

вати понад мільйон гривень. 

Саме тому й «кипить» щодня ро-

бота в цехах комбінату.

Олена СОБКОВИЧ

  ОСОБИСТІСТЬ

ЧАС  ЗГУРТУВАТИСЯ 
ЗАДЛЯ  СПIЛЬНОЇ  МЕТИ

Учасники  конференціїУчасники  конференції

ВИРОБНИЧА  ЕСТАФЕТА: 
ВІД  ПОЛУНИЦІ  ДО  ОГІРКІВ

Світлана 
Захарова

та  Галина 
Мікулич 

Оксана
Мусевич
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КАДРИ

ДЕ  НАРОДИЛАСЯ, ТАМ  І  ЗНАДОБИЛАСЯДЕ  НАРОДИЛАСЯ, ТАМ  І  ЗНАДОБИЛАСЯ
 ЗАПОРІЖЖЯ     Тамара Іващук більше 30 років привітно 
зустрічає покупців у магазині товарів повсякденного попиту 
(ТПП) №58 роздрібно-торговельного підприємства системи 
Запорізького районного споживчого товариства, який роз-
ташовано у селі Долинське. За прилавок вона стала відразу 
після закінчення Запорізького кооперативного училища. На-
бувши досвіду, була призначена завідувачкою магазину. 

– Я сама звідси, – ділиться Тамара Анатоліївна, – тож і 
живу за принципом: де народилася, там і знадобилася. Свою 
професію дуже люблю, хоча вона й не з легких. 

Магазин у с. Долинське – один із найкращих у системі 
споживчої кооперації району. Різноманітний асортимент, 
грамотна товарна викладка, ідеальна чистота і порядок – 
все це, звичайно, приваблює людей. Пані Тамара завжди го-
това допомогти селянам у виборі покупки. Для кожного в 
неї знайдеться усмішка і добре слово. 

– Хочу звернути вашу увагу на місцеву специфіку, – ска-
зала мені директор роздрібно-торговельного підприємства 
Алла Дорожко. – Село знаходиться поблизу обласного цен-
тру, з його магазинами, ринками. Маршрутки ходять одна 

за одною. Проте у Тамари Іващук завжди є покупці, адже на 
прилавках багато товарів, ціни прийнятні, культура обслуго-
вування на висоті. Хороші кадри – запорука успіху торгівлі.

Дійсно, у магазині можна купити будь-які продукти харчу-
вання, включаючи рибну продукцію, свіжі овочі та фрукти, 
заморожені кулінарні напівфабрикати тощо. У промислово-
му відділі продається парфумерія, реманент, канцелярські 
товари, газети, журнали тощо. Крім того, покупцям пропону-
ють кілька найменувань прохолоджувальних напоїв з кеге-
раторів. Влітку оптимальну температуру у приміщенні під-
тримують два кондиціонери. У такій атмосфері хочеться за-
триматися хоча б кілька зайвих хвилин, відпочити від спеки.

– На плечі завмага лягає основне навантаження і відпові-
дальність за роботу об'єкта, – додала директор. – Тамара 
Анатоліївна стежить за оборотністю товарів, вчасно складає 
заявки. Щастя, що у нашій системі трудяться такі чудові жін-
ки, які вміють правильно організувати торговельний про-
цес, завжди досягають позитивних результатів. Тому нам і 
конкуренція не страшна. 

Ольга ВОЛОДИМИРОВА

ГАЛИЧАНКА ГАЛИЧАНКА 

IЗ ПОЛIСЬКОЮ IЗ ПОЛIСЬКОЮ 

ДУШЕЮДУШЕЮ

 РІВНЕНЩИНА   Є особлива ка-
тегорія жінок, котрі, здається, за 
будь-яких часів неодмінно 
утвердилися б як непересічні 
особистості: інтелектуалки, та-
лановиті лідери, здатні щедро 
віддати свої професійні знання, 
подати руку допомоги, не стри-
мати сліз, коли комусь боляче... 
До такої когорти жінок можна 
віднести  й голову правління Ду-
бенського районного споживчо-
го товариства Галину Купрін. 

Галина Михайлівна – особис-
тість багатогранна. Багато чого 
їй подарували Бог і доля, але й 
сама вона доклала чималих зу-
силь, аби жити в гармонії з 
людьми, лишити помітний слід 
на землі. Насіння ж доброти, 
любові до улюбленої справи та 
людей, з якими живе і працює, 
посіяли батьки – Галина Іванівна 
та Михайло Онуфрійович. 

Народилася і виросла Галина 
Купрін на Львівщині. 30 років 
тому після закінчення  техноло-
гічного відділення Львівського 
кооперативного технікуму по-
трапила на Дубенщину. Спочат-
ку молодому спеціалісту довіри-
ли посаду калькулятора кальку-
ляційних карт комбінату громад-
ського харчування. Потім таку ж 
посаду обіймала у виробничо-
торговельному об’єднанні. У 
2004 р. очолила Дубенське роз-
д рібно-торго вель не підприєм-
ство, через рік стала директором 
підприємства «Івання». А у 2012-
му її кар’єра стрімко пішла вгору 
– вона почала виконувати обо-
в’язки голови правління райспо-
живтовариства. Як для самої Га-
лини Купрін, так і для її колекти-
ву цей рік став переломним. 
Адже перед ними постало сер-
йозне питання: або залишатися 

в аутсайдерах, або зібрати всю 
волю в кулак і робити все мож-
ливе й неможливе, аби дати ор-
ганізації друге дихання. Дубен-
ське райспоживтовариство таки 
вийшло на новий, більш сучас-
ний рівень роботи, і в цьому зна-
чна заслуга саме грамотного ме-
неджера, комерсанта та фахово-
го дипломата Галини Купрін. 
Вона зуміла довести всім, що не-
можливого не буває. Крім того, 
завжди цінує підтримку колег та 
рідних, які були поруч у най-
складніші моменти життя. 

Галина Купрін стала береги-
нею не лише для свого колекти-
ву, а й для родини: чоловіка Во-
лодимира Степановича, доне-
чки Ольги, на рідній Галичині на 
неї завжди чекають брати із 
своїми сім’ями. Каже, немає 
більшого щастя, коли за одним 
столом у батьківській оселі зби-
рається вся родина. Тоді, зда-
ється, весь світ стає безмежним, 
а відчуття безтурботного ди-
тинства по вінця заповнюють 
вже дорослу душу. Такі момен-
ти, переконана ювілярка, дода-
ють сил та енергії жити й твори-
ти, сіяти і пожинати. 

Недарма кажуть: вік звікува-
ти – не в гостях побувати. 
15 липня Галина Михайлівна 
святкуватиме свій «золотий» 
ювілей, тож побажаємо їй ще ві-
кувати і вікувати! 

Олена СОБКОВИЧ

ЩИРА І ГОСТИННА 

Ніна Семенівна трудиться у спо-
живчій кооперації Новопсковщини 
з 1968 року. В систему прийшла після 
закінчення Криворізького техніку-
му громадського харчування. Вона 
із тих, у кого записи у трудовій 
книжці свідчать лише про просуван-
ня на посадах у межах одного під-
приємства: від завідувачки виробни-
цтвом до директора комбінату. 

– Я з дитинства любила готува-
ти, – ділиться Ніна Семенівна. – 
Знаю безліч рецептів страв україн-
ської кухні, шаную національні га-
строномічні традиції. Все це, зви-
чайно, допомагає у роботі.

Секрет гостинності українок, во-
чевидь, полягає у тому, що ця якість 
йде від щирого серця. Пам’ятаю 
одне своє зимове відрядження, коли 
я промерзла, що називається, до кіс-
ток, і пані Ніна зняла із себе й наки-
нула мені на плечі кожушок, щоб я 
швидше зігрілася. Ось так вона по-
ділилася зі мною своїм теплом, яке 
я досі бережу у своїй душі. 

РОБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ 

Новопсков розташований лише 
у 80 км від лінії фронту на Сході на-
шої країни, тож із кооператорами 
регіону спілкуємося здебільшого 
телефоном або через Інтернет. 

– Працюємо, не здаємося, – сказа-
ла директор під час нашої останньої 
розмови. – Попри всі труднощі ком-
бінат громадського харчування 
здійснює свою господарську діяль-
ність на базі 5 підприємств: рестора-
ну «Україна», магазину «Кулінарія» 
у селищі Новопсков, кафе «Гном» у 
селищі Білолуцьке, двох буфетів у 
середній загальноосвітній школі. 
Здано в оренду 6 об'єктів загальною 
площею 604 кв. м. Всі основні засоби 
приносять прибуток ресторанному 
господарству системи.

Результати роботи свідчать про 
стійку позитивну динаміку розви-
тку галузі. Торік роздрібний товаро-
оборот становив 2 млн. 117 тис. грн. 
– це 107% до рівня попереднього 
року. Власної продукції виготовлено 
на суму 1 млн. 590 тис. грн. (зростан-
ня – 104,4%). Накопичено 152,5 тис. 
грн. власних обігових коштів, по-
стійно проводиться модернізація 
матеріально-технічної бази. У цій 
стабільності і стійкості в умовах 
прифронтової зони неабияка заслуга 
Ніни Коренєвої. Так вважають її ко-
леги. Справжній професіонал, вмі-
лий керівник, вона приділяє багато 
уваги асортименту та якості продук-
ції, впровадженню нових технологій 
у приготуванні страв, підвищенню 
культури обслуговування. Не дивно, 
що кооперативні заклади ресторан-
ного господарства у Новопсковсько-
му районі користуються популярніс-
тю у населення. У ресторані відзна-
чають весілля, ювілеї, святкові захо-
ди. У кафе охоче проводить дозвілля 
сільська молодь.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, 

ВИМОГЛИВІСТЬ 

І ЛЮДЯНІСТЬ

– Хороша людина – хороша у 
всьому, – відзначив голова прав-

ління Новопсковської райспожив-
спілки Володимир Ковтун. – На ро-
боті Ніна Семенівна – взірець діло-
витості, вимогливості, насамперед 
до себе. Адже будь-яка недбалість 
у ресторанному господарстві може 
стати фатальною, годувати людей 
– справа дуже відповідальна. При 
цьому всі знають про її доброту, 
чуйність і людяність. Для неї коо-
перація – велика родина, а всі чле-
ни колективу – рідні та близькі.

ВІДДАЮЧИ, ОТРИМУЄШ 

НАБАГАТО БІЛЬШЕ

За роки роботи у системі заслу-
ги Ніни Коренєвої були відзначені 
численними нагородами, серед 
яких медалі «За трудову звитягу», 
«Ветеран праці», грамота правлін-
ня Укоопспілки і ЦК профспілки 
працівників споживчої кооперації 
України, почесні грамоти Луган-
ської облспоживспілки, Луган-
ської обласної державної адміні-
страції та Новопсковської район-
ної державної адміністрації. Свої 
професійні знання та вміння вона 
передає молодим працівникам, на-
вчає їх відповідальному ставлен-
ню до справи. «Віддаючи, ти отри-
муєш набагато більше», – таке жит-
тєве кредо Ніни Семенівни.

У липні ця чудова жінка, вели-
ка трудівниця, відзначає свій, як 
кажуть, красивий ювілей. До цієї 
дати вона підійшла із великим за-
пасом сил і енергії, з бажанням 
принести ще багато користі та ра-
дості людям. Хочеться побажати 
їй міцного здоров'я, благополуччя, 
здійснення найзаповітніших ба-
жань. Вона зізнається, що найбіль-
ше мріє про повернення миру і 
ладу на землі Луганщини та До-
неччини. Нехай буде так!

Ольга НАГІРНЯК

СЕКРЕТИ  МАЙСТЕРНОСТI СЕКРЕТИ  МАЙСТЕРНОСТI 
НIНИ  КОРЕНЄВОЇНIНИ  КОРЕНЄВОЇ
 ЛУГАНЩИНА  Якщо вам доведеться побувати у смт Новопсков, 
що на півночі Луганської області, знайте: ніхто не нагодує вас смачніше, 
ніж Ніна Коренєва, директор ДП «Комбінат громадського харчування» 
Новопсковської райспоживспілки.

«Багато у природі чудових сил, але сильніших за людину – немає».

СОФОКЛ, давньогрецький драматург
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ТЕЛЕТИЖДЕНЬ

ПОНЕДІЛОК, 17

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Д/с «Новий Орлеан»

10.00 Т/с «Епоха честі»

11.50 Д/с «Орегонський 

путівник»

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.30 Борхес 

13.55 Т/с «Лінія захисту»

15.00 Новини

15.20 Д/с «Увесь цей джаз»

16.40 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

17.20 Театральні сезони 

17.50 Вікно в Америку

18.15 Новинний блок

18.50, 21.40 З перших вуст

19.00 Новини. Культура

19.20 Перша шпальта 

19.55 Вересень

20.20 Про головне

21.00 Новини 

21.50 Війна і мир 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.55 Новини. Культура 

02.10 Про головне 

02.40 Т/с «Таксі»

04.00 Т/с «Роксолана»

05.50 Вічне 

1+1

06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок 

з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00 ТСН

09.10, 10.40 «Чотири весілля-3»

12.00, 13.15, 14.45 «Міняю 

жінку-7»

16.00 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

19.30 ТСН

20.15, 21.20, 22.20 Х/ф «Ха-

зяйка»

23.25 Х/ф «Відступники» 16+

02.20 Х/ф «Невдаха із Каунт-

Каунті»

ІНТЕР 

06.00 Мультфільм

06.20, 14.00 «Слідство вели… з 

Леонідом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок з «Інтером»

09.20, 12.25 Т/с «Своя правда» 

15.15 «Чекай мене» 

18.00, 9.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного» 

20.00 «Подробиці»

20.30 «Слов’янский базар у 

Вітебську». Перший кон-

курсний день

22.50 Т/с «Двадцять років без 

кохання» (16+) 

00.40 «Подробиці»

01.10 Х/ф «Гроші для дочки»

02.50 Д/п «Клара Лучко. Три 

зустрічі»

03.30 «уДачний проект»

04.00 «Готуємо разом» 

04.40 Ток-шоу «Стосується 

кожного» 

05.25 «Подробиці»

ICTV

05.00 Служба розшуку дітей

05.05 Дивитись усім!

05.45 Надзвичайні новини

06.30 Факти тижня. 100 хвилин 

з Оксаною Соколовою 

(повтор)

08.45 Факти. Ранок

09.10 Спорт

09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки

10.05 Антизомбі

11.05, 13.20 Х/ф «Старим тут не 

місце» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

14.00, 16.10 Х/ф «Викуп» 16+

16.55 Х/ф «Агент Хемілтон: Ви-

крадена» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Більше ніж правда

21.25 Т/с «Останній бій майора 

Пугачова» 16+

22.15 Х/ф «Втеча з Лос-

Анджелеса» 16+

00.30 Х/ф «Агент Хемілтон: В 

інтересах нації» 18+

02.15 Краще не повторюй!

03.00 Провокатор

СТБ

06.20, 16.00 «Все буде добре!» 

08.15 «Планета земля-2» 

09.15 Х/ф «Вам і не снилося» 

11.05 «Україна має талант! Діти» 

13.55 «Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

18.40 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

20.30, 22.35 «Хата на тата» 

«УКРАЇНА»

06.50, 07.15, 08.15 Ранок з 

Україною

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

09.15 Зоряний шлях

10.40 Т/с «Бабуся при надії» 16+ 

14.40, 15.30 Т/с «Причал любові 

та надії» 16+

15.00, 19.00, 23.00, 01.50 

Сьогодні

19.45, 02.40 Ток-шоу «Говорить 

Україна» 

21.00 Т/с «Анка з Молдаванки» 

16+ 

23.30 Х/ф «47 Ронінів» 16+

03.40 Зоряний шлях

05.20 Агенти справедливості 16+

ВІВТОРОК, 18

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

09.00 Д/с «Новий Орлеан»

10.00 Т/с «Епоха честі»

11.50 Д/с «Орегонський 

путівник»

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.30 Уряд на зв’язку з грома-

дянами

13.55 Т/с «Лінія захисту»

15.00 Новини

15.30 Фольк-music 

16.30 Мистецькі історії 

17.00 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

17.45 М/с «Книга джунглів»

18.15 Новинний блок

18.50 З перших вуст

19.00 Новини. Культура

19.20 Перший на селі 

19.55 Наші гроші

20.20 Про головне

21.00 Новини 

21.30 Церемонія проводів 

Дефлімпійців 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.55 Новини. Культура 

02.10 Про головне 

02.40 Т/с «Таксі»

04.00 Т/с «Роксолана»

05.50 Вічне 

1+1

06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок 

з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00 ТСН

09.10 «Чотири весілля-3»

10.40, 11.55 «Міняю жінку-7»

13.10, 14.15, 15.20 Х/ф «Ха-

зяйка»

16.25 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

19.30 ТСН

20.15, 21.20, 22.20 Х/ф «Ха-

зяйка»

23.25, 01.55 Х/ф «Розумник Вілл 

Хантінг»

ІНТЕР 

06.00 Мультфільм

06.20, 13.30 «Слідство вели… з 

Леонідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок з «Інтером»

09.20 «Давай одружимося» 

11.00, 12.25 Т/с Т/с «Вона не 

могла інакше» 

16.45 «Речдок» 

18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного» 

20.00 «Подробиці»

20.30 «Слов’янский базар у 

Вітебську». Другий кон-

курсний день

22.50 Т/с «Двадцять років без 

кохання» (16+) 

00.30 «Подробиці»

01.00 Х/ф «Кохати не можна за-

бути» (16+) 

02.30 Д/п «Вахтанг Кікабідзе. 

Таємниці тбіліського 

хулігана»

03.20 «уДачний проект» 

04.00 «Готуємо разом» 

04.40 Ток-шоу «Стосується 

кожного» 

05.25 «Подробиці»

ICTV

04.35 Факти

04.55 Дивитись усім!

05.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

09.45 Більше ніж правда

10.40, 13.20 Х/ф «Викуп» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.35 Т/с «Демони» 16+

15.25, 16.10 Т/с «Нічні ластівки» 

16+

17.50, 21.25 Т/с «Останній бій 

майора Пугачова» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Громадянська оборона

22.20 Х/ф «Скажений Макс» 16+

00.25 Х/ф «Втеча з Лос-

Анджелеса» 16+

02.05 Краще не повторюй!

02.50 Провокатор

СТБ

06.45, 16.00 «Все буде добре!» 

08.40 «Все буде смачно!» 

09.35 «Україна має талант! Діти» 

12.30 «Містичні історії-3 з Пав-

лом Костіциним» 

13.50 «Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

18.40, 23.05 «Слідство ведуть 

екстрасенси» 

20.30, 22.45 «Вагітна у 16» 

«УКРАЇНА»

06.10 Агенти справедливості 16+

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях

10.50 Реальна містика

12.50 Т/с «Черговий лікар» 

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2» 16+

15.00, 19.00, 23.00, 03.50 

Сьогодні

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна» 

21.00 Т/с «Анка з Молдаванки» 

16+

23.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+ 

02.00 Х/ф «47 Ронінів» 16+

04.40 Реальна містика 

СЕРЕДА, 19

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

09.00 Церемонія проводів 

Дефлімпійців 

10.35 Т/с «Епоха честі»

12.25 Д/с «Орегонський 

путівник»

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.30 Наші гроші 

13.55 Т/с «Лінія захисту»

15.00 Новини

15.30 Світло

16.40 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

17.25 Хочу бути 

17.45 М/с «Книга джунглів»

18.15 Новинний блок

18.50 З перших вуст

19.00 Новини. Культура

19.20 Д/с «Садові скарби»

19.55 Слідство. Інфо

20.20 Про головне

21.00 Новини 

21.30 Щоденник Дефлімпіади-

2017 (із сурдоперекладом) 

21.50 Д/ф «Невидимі»

22.40 Мегалот 

22.50 Вічне 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.55 Новини. Культура 

02.10 Про головне 

02.40 Т/с «Таксі»

04.00 Т/с «Роксолана»

05.50 Вічне 

1+1

06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок 

з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00 ТСН

09.10 «Чотири весілля-3»

10.40, 11.55 «Міняю жінку-7»

13.10, 14.15, 15.20, 20.15, 

21.20, 22.20 Х/ф «Хазяйка»

16.25 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

19.30 ТСН

23.25, 01.50 Х/ф «Збройовий 

барон» 16+

ІНТЕР 

06.00 Мультфільм

06.20, 13.30 «Слідство вели… з 

Леонідом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок з «Інтером»

09.20 «Давай одружимося» 

11.00, 12.25 Т/с «Вона не могла 

інакше» 

16.45 «Речдок» 

18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного» 

20.00 «Подробиці»

20.30 «Слов’янский базар у 

Вітебську». Урочисте за-

криття

22.50 Т/с «Двадцять років без 

кохання» (16+) 

00.40 «Подробиці»

01.10 Х/ф «Сім днів до весілля»

02.45 Д/п «Шосте відчуття. Дар 

чи прокляття?»

03.30 «уДачний проект» 

04.00 «Готуємо разом» 

04.40 Ток-шоу «Стосується 

кожного» 

05.25 «Подробиці»

ICTV

04.25 Служба розшуку дітей

04.30 Студія Вашингтон

04.35 Факти

04.55 Дивитись усім!

05.30, 10.00 Громадянська обо-

рона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

11.00, 13.20 Х/ф «Скажений 

Макс» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.30, 16.10 Т/с «Нічні ластівки» 

16+

17.50, 21.25 Т/с «Останній бій 

майора Пугачова» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Секретний фронт

22.20 Х/ф «Скажений Макс-2. 

Воїн дороги» 16+

00.25 Т/с «Лас-Вегас» 16+

01.55 Краще не повторюй!

02.40 Провокатор

СТБ

06.40, 16.00 «Все буде добре!» 

08.40 «Все буде смачно!» 

09.35 «Україна має талант! Діти» 

12.30 «Містичні історії-3 з Пав-

лом Костіциним» 

13.50 «Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок»

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

18.40 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

20.30, 22.35 «Кохана, ми 

вбиваємо дітей» 

«УКРАЇНА»

06.10 Т/с «Черговий лікар» 

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях 

10.50 Реальна містика 

12.50, 05.20 Т/с «Черговий 

лікар» 

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2» 16+

15.00, 19.00, 23.00, 02.40 

Сьогодні 

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Анка з Молдаванки» 

16+

23.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+ 

03.30 Зоряний шлях 

04.30 Реальна містика 

ЧЕТВЕР, 20

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

09.00 Щоденник Дефлімпіади-

2017 (із сурдоперекладом) 

09.20 Д/ф «Невидимі»

10.05 Т/с «Епоха честі»

11.50 Д/с «Садові скарби»

12.25 Д/с «Орегонський 

путівник»

13.00 Новини (із сурдоперекла-

дом)

13.30 Слідство. Інфо 

13.55 Т/с «Лінія захисту»

15.00 Новини

15.30 Надвечір’я. Долі 

16.40 Д/с «Мистецький пульс 

Америки»

17.25 Школа Мері Поппінс 

17.45 М/с «Книга джунглів»

18.15 Новинний блок

18.50 З перших вуст

19.00 Новини. Культура

19.20 Всесвітні ігри-2017. Студія 

20.15 Всесвітні ігри. Церемонія 

відкриття 

22.00 Новини 

22.30 Щоденник Дефлімпіади-

2017 (із сурдоперекладом) 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Новинний блок 

01.55 Новини. Культура 

02.10 Уряд на зв’язку з грома-

дянами

02.40 Т/с «Таксі»

04.00 Т/с «Роксолана»

05.50 Вічне 

1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ТСН

06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок 

з 1+1»

09.10 «Чотири весілля-3»

10.30, 11.45 «Міняю жінку-7»

13.00, 14.05, 15.10, 20.15, 

21.20, 22.20 Х/ф «Хазяйка»

16.15 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

19.30 ТСН

23.25, 01.55 Х/ф «Волл-Стріт»

ІНТЕР 

06.00 Мультфільм

06.20, 13.30 «Слідство вели… з 

Леонідом Каневським» 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок з «Інтером»

09.20 «Давай одружимося» 

11.00, 12.25 Т/с «Вона не могла 

інакше» 

16.45 «Речдок» 

18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного» 

20.00 «Подробиці»

20.30 Фестиваль «Лайма Вай-

куле. Юрмала. Рандеву» 

Прем’єра

22.50 Т/с «Двадцять років без 

кохання» (16+) 

00.40 «Подробиці»

01.10 Х/ф «Казка про жінку та 

чоловіка»

02.40 Д/п «Легендарні замки 

України»

03.20 «уДачний проект» 

04.00 «Готуємо разом» 

04.30 Ток-шоу «Стосується 

кожного» 

05.15 «Подробиці»

ICTV

04.25 Студія Вашингтон

04.30 Факти

04.50 Дивитись усім!

05.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

09.55 Секретний фронт

10.55, 13.20 Х/ф «Скажений 

Макс-2. Воїн дороги» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.30, 16.10 Т/с «Нічні ластівки» 

16+

17.50, 21.25 Т/с «Останній бій 

майора Пугачова» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Інсайдер
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22.10 Х/ф «Скажений Макс-3. 

Під куполом грому» 16+

00.30 Т/с «Лас-Вегас» 16+

01.55 Краще не повторюй!

02.40 Провокатор

СТБ

07.30, 16.00 «Все буде добре!» 

09.00 «Україна має талант! Діти» 

12.30 «Містичні історії-3 з Пав-

лом Костіциним» 

13.50 «Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок» 

18.00, 22.00 «Вікна-Новини» 

18.40 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

20.30, 22.35 «Я соромлюсь свого 

тіла-3» 

«УКРАЇНА»

06.10, 12.50 Т/с «Черговий 

лікар» 

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях 

10.50 Реальна містика 

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2» 16+

15.00, 19.00, 23.00, 02.40 

Сьогодні 

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Анка з Молдаванки» 

16+

23.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+ 

03.30 Зоряний шлях 

04.30 Реальна містика 

05.20 Т/с «Черговий лікар»

П’ЯТНИЦЯ, 21

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Всесвітні ігри. Церемонія 

відкриття (продовження)

09.40 Щоденник Дефлімпіади-

2017 (із сурдоперекладом) 

10.00 Всесвітні ігри. Роликовий 

спорт (попередні), шв.біг, 

ж., чол. Скелелазіння 

(попередні), жінки 

14.20 Всесвітні ігри

17.00 Всесвітні ігри. 

Скелелазіння (фінали), 

жінки. Підводний спорт 

(фінали) ж., 50 м, 200 м, 

ест.

20.15 Всесвітні ігри. Спортив-

на аеробіка та художня 

гімнастика (фінали) 

21.15 Новини 

21.40 Всесвітні ігри-2017. Студія 

22.15 Щоденник Дефлімпіади-

2017 (із сурдоперекладом) 

22.35 Всесвітні ігри. Найцікавіше 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Фольк-music 

02.20 Д/ф «Іван Терещен-

ко. Колекціонер справ 

благодійних»

02.40 Т/с «Таксі»

04.00 Т/с «Роксолана»

05.50 Вічне 

1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 ТСН

06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок 

з 1+1»

09.10 «Чотири весілля-3»

10.30, 11.45 «Міняю жінку-7»

13.00, 14.05, 15.10 Х/ф «Ха-

зяйка»

16.15 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

19.30 ТСН

20.15, 22.20 «Ліга сміху-2»

00.20 «Вечірній Київ»

02.20 «Маленькі гіганти»

ІНТЕР 

06.00 Мультфільм

06.20, 13.30 Слідство вели… з 

Леонідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини

07.10, 08.10 «Ранок з «Інтером»

09.20 «Давай одружимося» 

11.00, 12.25 Т/с «Вона не могла 

інакше» 

16.45 «Речдок» 

18.00 Ток-шоу «Стосується 

кожного» 

20.00 «Подробиці»

20.30 Фестиваль «Лайма Вайку-

ле. Юрмала. Рандеву» 

22.50 Х/ф «Осінній марафон»

00.45 Х/ф «День перший, день 

останній»

02.00 «Подробиці»

02.30 Х/ф «Забудьте слово 

«смерть»

03.45 «Чекай мене» 

ICTV

04.15 Служба розшуку дітей

04.20 Студія Вашингтон

04.25 Факти

04.50 Дивитись усім!

05.30 Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини

09.55 Інсайдер

10.50, 13.20 Х/ф «Скажений 

Макс-3. Під куполом гро-

му» 16+

12.45, 15.45 Факти. День

13.35, 16.10 Т/с «Нічні ластівки» 

16+

17.55 Т/с «Останній бій майора 

Пугачова» 16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Антизомбі

21.25 Скетч-шоу «На трьох»

00.50 Х/ф «Розплата» 16+

02.25 Т/с «Лас-Вегас» 16+

03.10 Краще не повторюй!

СТБ

05.50 «Україна має талант! 

Діти»-2» 

08.55 Х/ф «Моя старша сестра» 

10.45 Х/ф «Розум і почуття» 

13.50 Х/ф «Джейн Ейр» 

18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 

18.30 Х/ф «Ніколи не забуду 

тебе» 

20.35, 22.45 Х/ф «Кохання на два 

полюси» 16+

23.05 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

«УКРАЇНА»

06.10, 12.50 Т/с «Черговий 

лікар» 

07.00, 08.00, 09.00 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з Україною

09.15 Зоряний шлях 

10.50 Реальна містика 

14.45, 15.30 Т/с «Жіночий 

лікар-2» 16+

15.00, 19.00, 23.00, 03.10 

Сьогодні

19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»

21.00 Т/с «Анка з Молдаванки» 

16+

23.20 Спеціальний репортаж 

«Слідами телеманіпуляцій» 

00.00 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+ 

04.00 Реальна містика 

05.30 Зоряний шлях 

СУБОТА, 22

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Щоденник Дефлімпіади-

2017 (із сурдоперекладом) 

09.20 Всесвітні ігри 

11.30 Всесвітні ігри. Роликовий 

спорт, фінали. Ряту-

вальний спорт (фінали) 

Американський футбол. 

Півфінали 

17.45 Всесвітні ігри. Сумо, 

півфінали. Рятувальний 

спорт. Спортивна аеробіка, 

художня гімнастика. 

Фінали 

21.00 Новини 

21.25 Всесвітні ігри. Спор-

тивна аеробіка, художня 

гімнастика. Фінали 

22.00 Всесвітні ігри-2017. Студія 

22.45 Щоденник Дефлімпіади-

2017 (із сурдоперекладом)

22.55 Мегалот 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Д/с «Увесь цей джаз»

02.20 Вікно в Америку 

02.40 Т/с «Таксі»

04.00 Т/с «Роксолана»

1+1

06.00 ТСН

06.30 «Гроші»

07.50 «Світське життя»

08.50 Х/ф «Партія для 

чемпіонки» 16+

12.30 Х/ф «Папараці» 12+

16.30, 21.15 «Вечірній квартал»

18.30 «Розсміши коміка 2017»

19.30 ТСН

20.15 Х/ф «Знай наших»

23.15 «Світське життя»

00.15 «Вечірній Київ»

04.05 «Маленькі гіганти»

ІНТЕР 

05.30 «Подробиці»

06.00 М/ф «Вінні Пух»

06.50 Х/ф «Осінній марафон»

08.45 Х/ф «З життя 

відпочиваючих»

10.20 Х/ф «Версія полковника 

Зоріна»

12.10 Х/ф «Екіпаж» 

15.00 Х/ф «Варенька»

17.00 Т/с «Варенька. Випробу-

вання любові» 

20.00 «Подробиці»

20.30 Фестиваль «Лайма Вайку-

ле. Юрмала. Рандеву»

22.50 Х/ф «Платон Ангел»

00.55 Т/с «Вогнем і мечем» 

04.20 Д/п «Богдан Ступка. За-

будьте слово «смерть»

05.15 «Подробиці»

ICTV

04.10 Факти

04.30 Т/с «Відділ 44» 16+

05.15 Дивитись усім!

06.00 Без гальм

06.55 М і Ж

07.55 Скетч-шоу «На трьох»

11.00, 13.00 Х/ф «Поросятко 

Бейб» 16+

12.45 Факти. День

13.10 Х/ф «Бейб. Поросятко у 

місті» 16+

14.55 Х/ф «Розплата» 16+

17.00 Х/ф «Інкасатор» 16+

18.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки

20.05 Х/ф «Захоплення підземки 

123» 16+

22.20 Х/ф «Джанго вільний» 18+

01.30 Х/ф «Байкери» 16+

03.15 Провокатор

СТБ

06.10 «Все буде добре!» 

08.05 «Караоке на Майдані» 

09.00 «Все буде смачно!» 

11.00 «Хата на тата» 

13.20 «Вагітна у 16» 

15.10 Х/ф «Ніколи не забуду 

тебе» 

17.05 Х/ф «Кохання на два по-

люси» 16+

19.00 Х/ф «Навчаю грі на гітарі» 

22.40 Х/ф «Неймовірні пригоди 

італійців в Росії» 

00.40 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

«УКРАЇНА»

07.00 Сьогодні 

07.15 Зоряний шлях 

08.00, 15.20 Т/с «Анка з Молда-

ванки» 16+

15.00, 19.00, 02.50 Сьогодні

17.10, 19.40 Т/с «Білі троянди 

надії» 16+

21.20 Т/с «Провінційна муза» 

01.10 Реальна містика 

03.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-

чинний намір» 16+ 

05.30 Зоряний шлях 

НЕДІЛЯ, 23

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09.00 Щоденник Дефлімпіади-

2017 (із сурдоперекладом) 

09.10 Всесвітні ігри. Підводний 

спорт (фінали) 

11.00 Всесвітні ігри. Роликовий 

спорт. Спринт. Фінали 

13.05 Всесвітні ігри 

14.15 Всесвітні ігри. Сумо. Аб-

солютна вага, жінки, чол. 

(попередні) 

16.05 Перша шпальта

16.45 Всесвітні ігри. Спорт з 

літаючим диском. Бронзо-

вий матч 

18.00 Всесвітні ігри. Роликовий 

спорт. 15 000 м. Фінали 

20.00 Новини 

20.25 Всесвітні ігри. Спорт з 

літаючим диском. Золотий 

матч 

22.00 Всесвітні ігри-2017. Студія 

22.45 Щоденник Дефлімпіади-

2017 (із сурдоперекладом) 

23.00 ТРК «ЕРА»

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(нічний канал)

01.20 Д/с «Кремнієва долина»

02.40 Т/с «Таксі»

04.00 Т/с «Роксолана»

1+1

06.00 Х/ф «Партія для 

чемпіонки» 16+

09.00 «Лото-Забава»

09.40 Маріччин кінозал. М/ф 

«Маша і ведмідь»

10.00 «Розсміши коміка»

11.00, 12.05, 13.05, 14.05 «Світ 

навиворіт-8»

15.10, 17.30 «Ліга сміху-2»

19.30 ТСН

20.15 Х/ф «Гроза над 

тихоріччям»

00.10 Х/ф «Дом Гемінгвей» 18+

02.05 «Світське життя»

04.55 «Ескімоска-2. Пригоди в 

Арктиці»

05.15 «ТСН-Тиждень»

ІНТЕР 

06.00 М/ф «Малюк і Карлсон»

06.20 Х/ф «Дубравка»

08.00 «уДачний проект» 

09.00 «Готуємо разом»

10.00 «Орел і Решка. Рай і пекло» 

11.00 «Орел і Решка. Перезаван-

таження» 

12.00 Х/ф «Заміж на 2 дні» (16+) 

14.10 Х/ф «Арифметика 

підлості» (16+) 

16.00 Т/с «Варенька. Наперекір 

долі» 

20.00 «Подробиці»

20.30 Фестиваль «Лайма Вайку-

ле. Юрмала. Рандеву» 

22.50 Х/ф «Торкнутися неба» 

(16+) 

00.45 Х/ф «Платон Ангел»

02.30 «Подробиці»

ICTV

04.50 Факти

05.15 Х/ф «Поросятко Бейб» 16+

06.50 Х/ф «Бейб. Поросятко у 

місті» 16+

08.35 Т/с «Відділ 44» 16+

12.25, 13.00 Х/ф «Типу круті 

лягаві» 16+

12.45 Факти. День

14.55 Х/ф «Інкасатор» 16+

16.40 Х/ф «Захоплення підземки 

123» 16+

18.45 Факти тижня. 100 хвилин з 

Оксаною Соколовою

20.35 Х/ф «Миротворець» 16+

23.05 Х/ф «Поза полем зору» 16+

01.25 Х/ф «Джанго вільний» 18+

04.05 Провокатор

СТБ

06.55 «Все буде добре!» 

08.55 «Все буде смачно!» 

09.50 «Караоке на Майдані» 

10.45 «Полювання» 

11.45 Х/ф «Неймовірні пригоди 

італійців в Росії» 

13.45 Х/ф «Спокута» 

15.20 Х/ф «Навчаю грі на гітарі» 

19.00 «Слідство ведуть екстра-

сенси» 

23.30 «Я соромлюсь свого 

тіла-3» 

«УКРАЇНА»

06.50 Сьогодні

07.30 Зоряний шлях 

08.30 Х/ф «Сильна слабка жінка» 

16+

10.25 Т/с «Білі троянди надії» 16+

14.00 Т/с «Провінційна муза» 

17.50, 20.00 Т/с «Час кохати» 

19.00, 05.50 Події тижня з Оле-

гом Панютою

22.30 Т/с «Мій» 16+

02.10 Реальна містика 

02.50 Таємний код зламано. 

Жінка 

03.35 Таємний код зламано. 

Кінець світу

04.20 Т/с «Черговий лікар»

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

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

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

редзвоніть після його відправки до 

редакції на номер (044) 529-93-47.

Для юридичних осіб найкращим спо-

собом лишається відправка електрон-

кою гарантійного листа з текстом ого-

лошення (привітання, некролога). В 

листі, нагадуємо, необхідно вказати 

спосіб оподаткування вашого підпри-

ємства (платники ПДВ чи єдиного по-

датку, якщо платники ПДВ – необхідна 

ще й копія свідоцтва); повне наймену-

вання підприємства/організації; теле-

фон; електрон ну адресу. Редакція ви-

ставить рахунок, після оплати якого 

слід надіслати нам відповідний під-

тверджуючий документ. 

Вартість за розміщення в газеті «Ві-

сті…» оголошень, привітань, некро-

логів розміром до 1500 знаків без фото 

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

оплачуються пропорційно до вста-

новленої ціни.

ХОХОЧЕТЕ  ДАТИ ОГОЛОШЕННЯ ЧЕТЕ  ДАТИ ОГОЛОШЕННЯ 

У «ВIСТI…»?У «ВIСТI…»?  

ТО МИ ВАМ РОЗКАЖЕМО ЯКТО МИ ВАМ РОЗКАЖЕМО ЯК

   ВІД  РЕДАКЦІЇ
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ТРАДИЦІЯ

ПОДОРОЖ У ЮНІСТЬПОДОРОЖ У ЮНІСТЬ

  ВИПУСК-2017

Нещодавно за підтримки директора коледжу Ната-
лії Зубко та Асоціації випускників, у Львівському коо-
перативному коледжі економіки і права відбулася зу-
стріч випускників 2008 року.  

Колишні студенти групи ТК-16 прибули до рідного 
вишу із різних куточків України із одною метою – поба-
читися і позгадувати своє життя-буття у коледжі. До 
спогадів долучилася і наставник групи Ірина Тарасюк. 
Також гостей тепло привітала голова випускової комісії 
Марія Ільків. Кожен випускник мав можливість зайти в 
аудиторії, згадати студентські будні й дозвілля. Як нині 
відбувається навчально-виховний процес, що нового в 
науковій сфері та які культурно-мистецькі й спортивні 
досягнення вишу – про все це та багато іншого їм роз-
повіли працівники коледжу.

Приємною несподіванкою для випускників стали 
листи, які вони писали на випускному, про те, яким 
вони бачать своє життя через 5 років. Прочитавши і 
порівнявши свої мрії із дійсністю, вже сьогоднішні ке-
рівники підприємств, менеджери, торгові представни-
ки, продавці та ін. вирішили знову написати такі ж 
листи про своє майбутнє, які розгортатимуть та чита-
тимуть тут за нової зустрічі. 

Спільне фото на пам'ять стало традиційним за-
вершенням зустрічі випускників. Прощаючись, вони 
пообіцяли один одному обов’язково побачитися 
тут, у рідних стінах коледжу, ще за п’ять років.  

Михайло ГОЛУБКА, прес-секретар коледжу

30 червня актова зала Чернігівського коопера-
тивного коледжу була переповнена, бо коледж 
«у вирій життя» проводжав випускників товаро-
знавчого, юридичного та технологічного відді-
лень. Свято розпочалося з вальсу випускників і 
завершилось останнім дзвоником. Кращі студен-
ти, спортсмени, відмінники отримали подяки та 
нагороди; кожен студент під оплески зали отри-
мав диплом молодшого спеціаліста. На адресу 
випускників лунали привітання від в.о. директора 
коледжу В.П. Мащенка та члена правління Черні-
гівської облспоживспілки, начальника відділу ка-
дрів та оргмасової роботи О.В. Губар, яка за дору-

ченням голови правління А.К. Мирошниченка по-
дарувала коледжу комп’ютерну техніку для елек-
тронної бібліотеки.

Святкова атмосфера панувала близько двох 
годин. Випускники поринули у світ музики, тан-
ців та пісень. Ми всі приєднуємось до привітань 
на їхню адресу і бажаємо їм успіхів, невичерпної 
енергії та наполегливості у досягненні мети.

Людмила ШЕВКОПЛЯС,

заступник директора з виховної 

роботи, охорони праці та безпеки 

життєдіяльності      

Р убікон пройдено, три роки у Мука-
чівському кооперативному торго-
вель но-економічному коледжі  про-

летіли для нинішніх випускників як одна 
мить, ще одну сцену багатосерійного жит-
тєвого фільму відзнято, а що ж у сюжеті? 
Святкові концерти, конкурси «Міс та Міс-
тер МКТЕК», єврофести, театральні про-
екти, призові місця на предметних олімпі-
адах обласного та всеукраїнського рівнів, 
міжнародні конференції, тренінги, чемпі-
онські титули у спорті… 

Саме це і не тільки було відзначено у 
виступах Б.І. Кабаці, директора коледжу, 
В.В. Цапа, голови правління обласної 
спілки споживчих товариств і випускника 
вузу, І.І. Рубіша, голови державної екзаме-
наційної комісії спеціальності «Товаро-
знавство і комерційна діяльність» спеціа-
лізації «Товарознавство в митній справі», 
Л.І. Фізер, академнаставника випускної 
групи, та ін.  Найактивніші студенти коле-
джу отримали грамоти та премії, а випус-
кники, діяльність котрих була найбільш 

результативною, – сертифікати на безко-
штовне навчання у Польському універси-
теті бізнесу та знижки на оплату у Львів-
ському торговельно-економічному уні-
верситеті. 

Хореографічна студія «Арт-лайн», лау-
реат багатьох всеукраїнських та міжна-
родних вокальних конкурсів Анастасія Ба-
лог, лектор з медіаграмотності, поет та 
композитор, автор і виконавець власних 
пісень Мирослава Вербищук, випускник 
2015 року Едуард Шепа, другокурсниця Ві-
кторія Дорій, випускниці «зірки сербсько-
го телебачення» Юлія Щока та Адріана 
Бабушкіна, Владислав Росоха та Владис-
лава Юртин – це та молодь, що прикраси-
ла святковий захід творчими виступами.

Наші любі випускники, вибір за вами, і 
нехай він буде правильним!!!

Євгенія ШЕРШУН 

та Михайло КОСТРУБ,

ведучі свята 

30 червня в кіноконцертному залі «Арена-
Центр» відгриміли урочистості з нагоди вру-
чення дипломів випускникам Івано-
Франківського фінансово-комерційного коо-
перативного коледжу імені С. Граната.

Директор коледжу Василь Михайлович 
Кофлан привітав випускників зі святом і по-
бажав реалізувати себе в житті, досягати по-
ставлених цілей та з гордістю нести статус ви-
пускника коледжу імені Граната. Випускни-
ків також привітав Олег Андрухів, к.ю.н., до-
цент, проректор з навчально-виховної роботи 
університету Короля Данила, побажавши 
творчого натхнення, наполегливості та успіху 
в усіх добрих починаннях.

Присутні батьки подякували викладачам 
коледжу імені С. Граната за роки  наполе-

гливого навчання та виховання їхніх дітей.
Тепла та дружня атмосфера свята, щирі 

слова випускників і вдячність батьків – це 
найкращий стимул для педагогів коледжу. 

За сайтом коледжу

VIVAT  ВИПУСКНИКАМ!

У ЧЕРНIГIВСЬКОМУ  КООПЕРАТИВНОМУ 

ПРОЛУНАВ  ОСТАННIЙ  ДЗВОНИК

ЩЕ ОДИН СЮЖЕТ ЖИТТЄВОГО ФIЛЬМУ
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Б агато це чи мало? З погля-
ду історії – то лише мить, 
для навчального закладу 
– це пора розквіту, а з по-
гляду людини – довгий 

відрізок часу, упродовж якого кіль-
ка поколінь викладачів самовідда-
но прокладали нелегкий шлях під-
готовки фахівців з бухгалтерсько-
го обліку, правознавства, товаро-
знавства, ресторанного обслугову-
вання та ін. Це тисячі лекцій, семі-
нарів, екзаменів, майже 24 тисячі 
випускників, які працюють не 
лише в системі споживчої коопера-
ції, а й в інших галузях народного 
господарства України.

Свій ювілей коледж зустрів різ-
номанітними заходами. Це фото-
колаж студентських газет «Ми – це 
коледж, коледж – це ми», виставка 
творчих робіт студентів, конкурс 
робіт «Коледж очима студентів», 
інтелектуально-розважальна гра-
брейнринг «Я люблю свій коледж», 
флешмоб «Нам – 60». 

На урочисте засідання з нагоди 
60-річчя НККЕП «Всі ми родом з ко-
леджу» прийшли представники спо-
живчої кооперації області, колишні 
випускники, ветерани праці, серед 
яких: заступник голови правління 
Дніпропетровської облспоживспіл-
ки І.І. Літвінов, голова Дніпропе-
тровської обласної профспілкової 
організації працівників споживчої 
кооперації О.О. Кравченко, прорек-
тор з науково-педагогічної роботи 
Полтавського університету економі-
ки і торгівлі О.В. Манжура, прорек-
тор Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ А.Є. 
Фоменко, заступник міського голо-
ви, начальник фінансового управ-
ління м. Новомосковська Т.Д. Дако-
ва, голова правління Новомосков-
ської райспоживспілки В.М. Шулік, 
лідер громадської організації «Наш 
Новомосковськ», радник голови Дні-
пропетровської обласної ради С.О. 
Рєзнік, начальник Новомосковсько-
го об’єднаного управління Пенсійно-
го фонду України А.О. Косова, ди-
ректор Новомосковського міськра-
йонного центру зайнятості С.Г. Ка-
девіч, голова ветеранської організа-
ції м. Новомосковська М.М. Горбов 
та багато інших. 

Заступник голови правління спо-
живспілки Дніпропетровської об-
ласті І.І. Літвінов привітав коле-
джан з ювілеєм, побажав студентам 
наполегливості у здобутті знань та 
розвитку лідерських якостей, а ще 
– усвідомлення повноти життя, ра-
дості від кожного дня. Іван Іванович 
вручив почесні відзнаки виклада-
чам коледжу за багаторічну сумлін-
ну працю: почесною трудовою від-
знакою «Знак Пошани» Укркооп-
спілки нагороджено О.М. Дідікову, 
завідувача підрозділу з професійної 
підготовки та профорієнтаційної 
роботи; Грамотою Укркоопспілки – 
заступника директора з навчальної 
роботи Ю.М. Скляренко; Грамотою 
Дніпропетровської облради – викла-
дача вищої категорії С.В. Верблюд; 
грамотами та подяками Дніпропе-
тровської облспоживспілки нагоро-
джено викладача вищої категорії 
Н.М. Войтович, помічника директо-
ра Л.М. Видюк, викладача першої 
категорії Н.І. Пластун.  

Урочисте засідання було проведе-
но в незвичайному форматі – це було 

поєднання так званого «офіціозу» із 
родинною атмосферою поваги до ве-
теранів, світлих спогадів, любові до 
рідної альма-матер. Ведучі свята – 
заступник директора з виховної ро-
боти Ольга Бут і студент юридично-
го відділення Давид Поліщук – з те-
плом і любов’ю присвячували слова 
подяки викладачам, ветеранам, сту-
дентам, гостям свята. 

У фільмах-презентаціях, створе-
них самими студентами та викла-
дачами, глядачі згадали ветеранів 
праці, які багато років своєї трудо-
вої діяльності віддали кооператив-
ному коледжу.      

Музичні й танцювальні номери 
подарували присутнім зразковий 
хореографічний колектив сучасно-
го танцю «Грація» (керівник О. Бал-
да), дует Анастасія Чарун та Мак-
сим Олійник, випускник комерцій-
ного відділення коледжу Денис Де-
резенко, студентка І курсу спеці-
альності «Право» Ірина Гордієнко. 
Нікого не залишив байдужим ви-
ступ ветерана праці, колишнього 
викладача товарознавчих дисци-
плін Л.В. Зікратової, яка, крім те-
плих поздоровлень з ювілеєм, при-
вітала коледж виконанням автор-
ської пісні. До речі, Людмила Воло-
димирівна свого часу була в коле-
джі активним учасником худож-
ньої самодіяльності. 

Сучасне життя коледжу – це не 
лише ефективний навчальний про-
цес, а ще й цікаве та корисне дозвіл-
ля: науково-пошукова робота, ху-
дожня самодіяльність, волонтер-
ська робота, олімпіади, гуртки, 
спортивні секції, креативні виховні 
заходи, зустрічі, екскурсії, майстер-
класи, змагання, конкурси і, зви-
чайно, перемоги. Саме з такого роз-
маїття подій і складається нетлін-
на історія коледжу. Ми впевнено 
крокуємо вперед, не зупиняючись 
на досягнутому. Колектив Новомос-
ковського кооперативного коледжу 
економіки та права ім. С.В. Литви-
ненка пишається своїм минулим, 
успішно живе сьогоденням і впев-
нений у своєму майбутньому.

«Життя полягає не в тому, щоб знайти себе. Життя полягає в тому, щоб створити себе». 

Джордж Бернард ШОУ, iрландський драматург i публiцист

НОВОМОСКОВСЬКОМУ КООПЕРАТИВНОМУ КОЛЕДЖУ 

ЕКОНОМIКИ ТА ПРАВА ім. С.В. ЛИТВИНЕНКА ВЖЕ 60! 

За матеріалами 

прес-центру коледжу

ТРОХИ ІСТОРІЇ…

Директор коледжу Лю-
бов Миколаївна Піхотіна 
провела екскурс в історію 
навчального закладу. 

Питанню підготовки 
кадрів для системи Дні-
пропетровська облспо-
живспілка приділяла ува-
гу завжди, і тому є доку-
ментальне підтверджен-
ня – довідки про роботу 
курсів підвищення квалі-
фікації торговельно-
коопе ративної школи 
1924, 1937, 1954 рр.

Особливо активно по-
чала розвиватися коопера-
тивна система Дніпропе-
тровщини після війни 
1941-1945 рр. Були потрібні 
висококваліфіковані ка-
дри, і тому правління Дні-
пропетровської облспо-
живспілки Постановою 
№1016 від 18 вересня 1952 
року звернулося з прохан-
ням до Новомосковського 
виконкому міськради де-
путатів надати двоповер-
хову будівлю по вулиці Ра-

дянській для відновлення 
торгово-кооперативної 
школи області.

За власні кошти здій-
снюється ремонт будівлі та 
Постановою Правління 

Укоопспілки від 3 квітня 
1957 року з 1 вересня відкри-
вається в Новомосковську 
кооперативний технікум.

Першим директором 
технікуму була Марія Ки-
рилівна Погорєлова. Спе-
ціалісти готувались за за-
мовленням організацій 
трьох областей: Дніпропе-
тровської, Донецької та 
Запорізької. Були тільки 
стіни, і колектив виклада-
чів разом з директором 

почали організовувати 
навчально-виховний про-
цес. Викладачі-ентузіас-
ти, творчі особистості все-
лили справжній дух хра-
му науки у стіни будівлі.

Велика вдячність всім 
виклада чам-початківцям, 
але особливо треба відзна-
чити Івана Миколайовича 
Гуріна, який був автором 
окремих розділів підруч-
ника «Товарознавство не-
продовольчих товарів».

Із 1965 року викладачі 
технікуму розробляли і 
втілювали в практику 
програмові завдання. Осо-
бливо ефективним був 
клас автоматично програ-

мованого навчання, ство-
рений Георгієм Йосипо-
вичем Гребенюком. Клас 
був запатентований на 
Виставці досягнень на-
родного господарства 
СРСР і нагороджений 
бронзовою медаллю.

Валентин Антонович 
Волков став директором 
технікуму у 1979 році. Він 
був членом редакційної 
ради методичного кабіне-
ту Укоопспілки, розробив 
програму технологічної 
практики, яка використо-
вувалась в усіх коопера-
тивних технікумах СРСР. 
За час діяльності Вален-
тина Антоновича було 
відкрито спеціальність 
«Організація кооператив-
ної торгівлі». Активно, 
ефективно працювало 
учнівське споживче това-
риство, яке мало два на-
вчальних магазини.

Василь Трифонович 
Анцибор отримав посаду 
директора у 1987 році. 
Надзвичайно талановита, 
толерантна, творча люди-
на, яка змогла згуртувати 
колектив. Завдяки спіль-
ним зусиллям було від-
крито нову спеціальність 
«Правознавство»; облад-
нано 3 комп’ютерних кла-
си, реконструйовано му-
зей коледжу, створено 
власний видавничий 
центр, активізовано 
співпрацю з МАУП.

З 2005 року розпочався 
новий етап історії на-
вчального закладу. Колек-
тив коледжу обирає ди-
ректором Любов Микола-
ївну Піхотіну. За цей час 
повністю оновлено 
матеріально-технічну 
базу, впроваджуються в 
навчальний процес інно-
ваційні, інформаційні тех-
нології навчання, дистан-
ційне навчання, прово-
диться активна робота із 
стейкхолдерами, почина-
ється реальна співпраця з 
Полтавським університе-
том економіки і торгівлі.

Символічною є фраза, 
якою Любов Миколаївна 
завершила свій виступ: 
«Далі буде!».

Нове покоління викладачів-новаторів, продовжувачів славних традицій НККЕП

Викладачі-фундатори 

Новомосковського коо-

перативного технікуму. 

У центрі – директор 

М.К. Погорєлова

Перший випуск товарознавців

Дружний колектив викладачів і студентів. 

У центрі – директор коледжу В.Т. Анцибор

Флешмоб «Нам – 60»Флешмоб «Нам – 60»
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У ЦЕНТРІ УВАГИ

ЄВГЕН 

МАГДА
кандидат полiтичних 

наук,  доцент НТУУ КПІ 

iм. Ігоря Сiкорського, 

виконавчий 

директор Центру 

суспiльних вiдносин

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

УСВIДОМИТИ  РЕАЛIЇ

НОВИНИНОВИНИ

КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ 

Позиціонування України як 
найбільшої європейської про-
блеми є надзвичайно контрпро-
дуктивним, натомість необхід-
но говорити про нашу державу 
як про простір можливостей та 
реалізації потенціалу. Навіть 
стратегічні партнери України 
не мають намірів поступатися 
власними інтересами заради її 
підтримки. Ситуація в світі 
змінюється надзвичайно дина-
мічно, тому необхідно макси-
мально чітко сформулювати 
національні інтереси та захи-
щати їх.

Минулий тиждень відзна-
чився як подіями за безпосеред-
ньої участі українських політи-
ків, так і цікавими зустрічами, 
під час яких неодмінно звучала 
українська тема. Своєрідним 
камертоном виступив міністр 
закордонних справ Польщі Ві-
тольд Ващиковський, який по-
вторив вже озвучену Ярославом 
Качинським тезу, що Україна 
не вступить з Бандерою до ЄС. 
Польські політики з «Права та 
справедливості» намагаються 
забезпечити для себе можли-
вість диктувати Україні (при-
пускаю, що й іншим східним су-
сідам) основи політики пам’яті. 
Це спричинено насамперед вну-
трішньополітичними резона-
ми, проте виглядає дещо див-
ним з огляду на стратегічне 
партнерство між Україною та 
Польщею, про яке люблять го-
ворити у Варшаві.

ЗНОВУ ГАЗОВА ТЕМА

У столиці Польщі побував 
президент США Дональд 
Трамп, який не лише розсипав-
ся у компліментах місцевим 
мешканцям, а й наголосив, що 
домовитися про постачання 
скрапленого газу до Польщі 
можна протягом 15 хвилин. На-
гадаємо, що Польща має відпо-
відний LNG-термінал у Свіно-
уйсьце та значні амбіції щодо 
власного позиціонування як лі-
дера регіону Центральної та 
Східної Європи. У внутрішньо-
політичному плані амбіціям 
Анджея Дуди (та Ярослава Ка-
чинського) на руку консоліда-
ція влади під проводом «Права 
та справедливості» та високий 
рівень лояльності населення, 
яке відчуває позитивні наслід-
ки перебування у Європейсько-
му Союзі. Офіційна Варшава 
просуває проект трьох морів 
(Адріатики, Балтійського та 
Чорного), до якого залучає нині 
лише країни ЄС. Україні необ-
хідно докласти зусиль заради 
приєднання до Тримор’я – дово-
лі перспективного проекту, для 
якого скраплений заокеан-
ський газ може стати консолі-
дуючим елементом. 

НА ПОЛЯХ САМІТУ G-20  
Показово, що напередодні зу-

стрічі Дональда Трампа та Воло-
димира Путіна на полях саміту 
у Гамбурзі було призначено 
спецпредставника США по Укра-
їні Курта Волкера. Це колишній 
розвідник та досвідчений дипло-
мат, соратник сенатора Джона 
Маккейна. Цей крок демонструє, 
що у Вашингтоні не лише усві-
домлюють стратегічне значення 
України для безпеки Європи, а й 
розуміють те, що припинення 
російського втручання у справи 
нашої країни потребуватиме 
особливих зусиль.

Саміт G-20, крім виписаних 
максимально загальними сло-
вами спільних декларацій його 
учасників, відзначився низкою 
двосторонніх зустрічей. Влас-
не, для цього – обговорення сві-
тових проблем та контактів 
між лідерами – й задумувався 
подібний формат. Зустріч До-
нальда Трампа з Володимиром 
Путіним привернула до себе 
увагу тим, що тривала в чотири 
рази довше запланованого ре-
гламенту. Проте називати її 
про ри вом у російсько-амери-
канських відносинах не варто, 
адже перше знайомство прези-
дентів пройшло під знаком об-
міну думками, зокрема щодо 
втручання Росії у президент-
ську кампанію в Штатах.  

Ситуація в Україні обгово-
рювалася під час робочого сні-
данку лідерів Німеччини, Росії 
та Франції на полях саміту. Ро-
сійські пропагандисти намага-
лися подати ситуацію як зу-
стріч у форматі Нормандії без 
участі України, оскільки «інші 
учасники формату втомилися 
від неї». Цю маніпулятивну 
тезу спробували використати й 
окремі прихильники Росії із 
числа російських політиків та 
експертів. Проте брехня виліз-

ла у доволі несподіваний спо-
сіб: Путін під час брифінгу піс-
ля саміту G-20 звинуватив укра-
їнське керівництво у торгівлі 
русофобією. Що стосується офі-
ційної позиції Емануеля Ма-
крона, Ангели Меркель та Во-
лодимира Путіна за підсумка-
ми сніданку, то вони наголоси-
ли на важливості припинення 
вогню на Донбасі. Навряд чи 
хтось стане заперечувати цю 
потребу. 

УМОВИ ДЛЯ СПІВПРАЦІ

Про необхідність врегулю-
вання конфлікту на Донбасі го-
ворив під час візиту до Києва і 
держсекретар США Рекс Тіл-
лерсон. Він наголосив, що саме 
Росія має робити перші кроки у 
цьому напрямі. Петро Поро-
шенко під час спільної прес-
конфе ренції розповів, що держ-
секретар поінформував його 
про перебіг переговорів з Путі-
ним та запевнив, що Крим за-
лишається в центрі уваги аме-
риканської адміністрації. Тіл-
лерсон підкреслив: санкції про-
ти Росії зберігатимуться до ви-
конання Мінських домовленос-
тей. Відомо, що Сполучені Шта-
ти розглядають можливості ак-
тивнішої участі у переговорах 

про врегулювання на Донбасі. 
Також український президент 
висловив надію на активізацію 
економічної співпраці між на-
шими країнами. 

У Києві Тіллерсон наголосив 
і на необхідності проведення 
реформ, які зроблять Україну 
привабливою для інвесторів. 
Це, насамперед, забезпечення 
верховенства права та ефектив-
на боротьба з корупцією. Разом 
з тим державний секретар США 
відзначив суттєвий прогрес на 
шляху перетворень в Україні 
протягом останніх трьох ро-
ків. 

ОПТИМІСТИЧНА НОТА

10 липня у Києві пройшло 
засідання комісії Україна–
НАТО за участю президента 
Петра Порошенка та генераль-
ного секретаря Альянсу Єнса 
Столтенберга. Північноатлан-
тичний альянс не лише розви-
ває відносини з нашою краї-
ною протягом 20 останніх ро-
ків, а й політично підтримує в 
умовах гібридної агресії з боку 
Росії. До речі, останні дії Крем-
ля відновили потребу в Альян-
сі як потужному центрі безпе-
кового впливу світового мас-
штабу.

Україна нині стоїть перед 
необхідністю усвідомити влас-
не місце на Європейському 
континенті та наповнити кон-
кретним змістом заяви наших 
політиків про унікальний по-
тенціал держави. У світі, який 
стрімко змінюється та раз по 
раз підкидає нові виклики, це 
зробити непросто. Проте той 
факт, що Україна зуміла висто-
яти в умовах гібридної агресії, 
дає підстави для оптимізму та 
створює простір для докладан-
ня консолідованих зусиль всіх, 
хто зацікавлений в успішному 
майбутньому нашої держави. 

Україна продовжує перебувати у центрі уваги світової спільноти. Звісно, вона не є єдиною проблемою для цивілізова-
ного світу, проте анексія Криму та конфлікт на Донбасі через свою безпрецедентність та масштаб привертають увагу 
насамперед країн Заходу. Це не означає, що хтось за нашу державу вирішить усі існуючі проблеми, швидше, навпаки – 
ситуація потребує активізації зусиль і української влади, і громадянського суспільства, і пересічних громадян.

   У КАНАЛУ «1+1» У КАНАЛУ «1+1» 

З’ЯВИЛИСЯ  НОВІ  СПІВВЛАСНИКИЗ’ЯВИЛИСЯ  НОВІ  СПІВВЛАСНИКИ

Співробітники телеканалу «1+1 медіа» отримали у 
власність частину акцій. 

«Я можу підтвердити, що дійсно нещодавно мною 
був реалізований опціон, виданий мені акціонерами ще 
кілька років тому. І я вирішив, що буде правильно й ко-
ректно, щоб частина цих акцій належала не тільки мені, 
а й тим колегам, які довго і плідно працюють в «1+1 ме-
діа», – розповів генеральний директор телеканалу Олек-
сандр Ткаченко.

Зокрема частину акцій (по 0,1%) одержали 26 співро-
бітників. Серед них ведучі Алла Мазур, Юрій Горбунов, 

Руслан Сенічкін, Лідія Таран, журналістка Іванна Найда.  
Сам О.Ткаченко володіє 22,4% акцій.

Нагадаємо, кінцевим бенефіціаром ТОВ «Телерадіо-
компанія «Студія 1+1»  є бізнесмен Ігор Коломойський, 
один із колишніх власників «Приватбанку».

   В УКРАЇНІ  ЗАРЕЄСТРОВАНО  В УКРАЇНІ  ЗАРЕЄСТРОВАНО  

НОВОГО ОПЕРАТОРА   ЗВ’ЯЗКУ  НОВОГО ОПЕРАТОРА   ЗВ’ЯЗКУ  

Міжнародний віртуальний  оператор  зв’язку (MVNO) 
Lycamobile  зареєстрував в Україні  юридичну особу.  
4 липня Національна комісія з питань регулювання 
зв’язку та інформатизації внесла в телеком-реєстр ком-
панію Лайкамобайл Україна. У єдиному держреєстрі за-

значено, що підприємство зареєстроване 4 травня. За-
сновником є Станіслав Поляков.

«Запуск MVNO на новій території – складний процес 
із багатьма факторами, однак ми сподіваємося оголоси-
ти про Lycamobile Ukraine найближчим часом», – розпо-
віла представник Lyca Group у Лондоні Шарлотта Юкес.

Компанія збирається працювати на ринку національ-
них і міжнародних дзвінків, СМС і передачі даних. Вірту-
альний оператор зв’язку працює на інфраструктурі існу-
ючого, але продає послуги під своєю маркою.

Lycamobile заснована в 2006 р. у Великобританії. Пра-
цює у 22 країнах і обслуговує понад 15 млн. абонентів.

За сайтом uamarket.info
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КРУГОЗІР «Нагорода за виконаний обов’язок – можливість виконати наступний».

Джордж ЕЛІОТ, англiйська письменниця

 ГНУЧКИЙ ГРАФІК   
Деякі компанії вимагають від пра-

цівників бути присутніми на робочо-
му місці протягом основного робочо-
го часу, тобто людина при цьому може 
організувати свій розклад з урахуван-
ням цих основних годин. Інші ж дозво-
ляють своїм співробітникам складати 
графік роботи на власний розсуд.

Більшість компаній вимагає, щоб 
графік узгоджувався заздалегідь так, 
щоб менеджери могли планувати ро-
боту. Графік може коригуватися з 
урахуванням особистих потреб, на-
приклад, відвідування лікаря.

 ДНІ ІННОВАЦІЙ   
Виділіть кілька днів на рік, пів-

року…, щоб дозволити співробіт-
никам відійти від своїх звичайних 
обов’язків і присвятити час проек-
там, пов’язаним з організацією ро-
бочого процесу та облаштованіс-
тю робочих місць. Наступного дня 
можна обговорити отримані ре-
зультати на загальній нараді.

 ЩОМІСЯЧНІ ДОПЛАТИ НА ПРОЇЗД  

 ГРОМАДСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ 

Запропонуйте співробітникам, 
які користуються громадським 
транспортом, щомісячну дотацію. 
Або, як варіант, організуйте достав-
ку співробітників до місця роботи 
на службовому транспорті.

 КОРИСТУВАННЯ  КУХНЕЮ КОМПАНІЇ 

Забезпечте безкоштовну каву, 
безалкогольні напої та легкі закус-

ки для співробітників. Прагнете зро-
бити більше? Тримайте запас йогур-
тів, свіжих фруктів і додайте здоро-
ві продукти у список покупок.

 ПІДТРИМКА ЗДОРОВОГО 

 СПОСОБУ ЖИТТЯ 

Співробітники можуть одержу-
вати відшкодування за покупки, 
пов’язані із заняттями спортом. На-
приклад, часткове відшкодування 
витрат на абонемент у тренажер-
ний зал чи басейн.

 БЕЗКОШТОВНИЙ ОБІД 

Замовляйте раз на тиждень обід 
для всіх своїх співробітників, щоб 
сприяти спілкуванню.

 ДРУЗІ НАШІ МЕНШІ 

У вас на підприємстві є любите-
лі собак і кішок? Тоді заведіть неве-
личку тваринку. Нехай папужка 
або хом’ячок стануть повноцінни-
ми учасниками вашої команди.

 ВІДСУТНІСТЬ ДРЕС-КОДУ 

Якщо клієнти і партнери не ма-
ють щастя бачити ваших підлеглих, 
то в останніх немає необхідності 
будь-що виглядати респектабельно. 
Оцінюються тільки результати їх-
ньої роботи, а не зовнішній вигляд. 
Відсутність дрес-коду часто непра-
вильно трактують як протилеж-
ність діловому стилю одягу, що не є 
правильно. Відсутність дрес-коду – 
це відсутність будь-якого запропо-
нованого стилю. Тобто людина но-

сить цей одяг тому, що він їй подо-
бається, а не тому, що так належить. 
І не носить те, що їй не подобається. 
Отже, причин для стресу у такого 
працівника менше. Чоловіки не «за-
дихаються» від краваток, а жінки не 
відволікаються постійно на думки 
про те, як би скоріше потрапити до-
дому і зняти туфлі на підборах. Як 
наслідок, у них більше приводів лю-
бити свою роботу.

Якщо ж немає можливості ска-
сувати дрес-код, то пам’ятайте при-
наймні про те, що п’ятниця запро-
сто може бути днем «вільного сти-
лю» (Casual Friday, але в межах ро-
зумного, звичайного).

 ЛІТНІ ГОДИНИ 

Співробітникам дозволяється ра-
ніше закінчувати роботу протягом 
літніх місяців, що дозволить їм не так 
страждати від спеки, а також від місь-
ких автомобільних заторів у час пік.

 БЕЗКОШТОВНЕ МАСАЖНЕ  

 КРІСЛО ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ 

Придбати на підприємство одне 
таке крісло – не настільки й дорого. 
П’ятнадцять хвилин у такому кріс-
лі раз на тиждень (або й частіше), і 
співробітники, освіжившись, повер-
нуться на свої робочі місця готови-
ми вирішувати складні завдання.

 ВІДДАЛЕНА РОБОТА 

В умовах дедалі більшої мобіль-
ності й розвитку цифрових техноло-

гій багато співробітників можуть 
легко й успішно працювати вдома 
частково або повний робочий день.

 ПІЛЬГИ ПРАЦІВНИКАМ 

 ІЗ ЧАСТКОВОЮ ЗАЙНЯТІСТЮ 

Багато організацій ставляться 
до таких працівників як до тимча-
сового персоналу. Забезпечте спів-
робітників додатковими пільга-
ми, і вони дуже швидко почнуть 
поводитися як повністю зайняті 
співробітники.

 КУЛЬТУРНІ БОНУСИ 

Запропонуйте співробітникам 
заохочення у вигляді квитків на 
концерт, у кіно, театр, екскурсії або 
на спортивні заходи.

 ТВОРЧА ВІДПУСТКА 

Працівники можуть одержати 
додаткові дні чи тижні до щорічної 
відпустки після, наприклад, п’яти 
років служби. І так далі по нароста-
ючій – після 10, 15, 20…

 ПОСЛУГИ ПРАЛЬНІ 

Ви очолюєте ринок, виробниче 
підприємство, ресторан..? Тоді зна-
йдіть компанію, що надає послуги 
пральні й хімчистки, щоб забирати 
робочий одяг співробітників і по-
вертати його назад чистим й попра-
сованим.

 ДОГЛЯД ЗА АВТОМОБІЛЕМ 

Компанія може домовитися про 
послуги з догляду за автомобілями 

співробітників у той час, поки вони 
працюють.

 БЛАГОДІЙНІСТЬ 

Компанія може підтримати бла-
годійні пожертви співробітників, 
роблячи додаткові внески, які може 
собі дозволити.

 ПРОГРАМА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 СПІВРОБІТНИКІВ 

Хороші люди знають інших хоро-
ших людей, і кращих співробітни-
ків зазвичай наймають через знайо-
мих. Той, хто порекомендував кан-
дидата, прийнятого на роботу, може 
розраховувати на грошову премію.

 ОПЛАЧУВАНА ВІДПУСТКА 

 ДЛЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Співробітникам виділяється 
певна кількість часу, щоб добро-
вільно допомагати іншим.

 ПОДБАЙТЕ ПРО ВЕЧЕРЮ 

Робочий день інколи переростає 
у робочий вечір? Піклуйтеся про 
своїх підлеглих, які вимушені пра-
цювати на авралах, замовляючи їм 
вечерю або принаймні влаштовую-
чи легкий перекус.  

Поводьтеся так, щоб працівник 
зрозумів, що його старання не зали-
шилися непоміченими і що його ді-
яльність цінується вами. Запалюй-
те своєю увагою у співробітниках 
віру у власні сили. Люди можуть 
добитися неймовірних успіхів, коли 
вони впевнені у собі. 

ЛАЙФХАКИ: 

ІДЕЇ ДЛЯ ЗАОХОЧЕННЯ СПІВРОБІТНИКІВ
Ви – бос, вони – ваші підлеглі, гадаєте, вмотивовані співробітники – це дуже 
дорого? Аж ніяк! Головне – не вартісне заохочення, а увага і щира зацікав-
леність у тому, щоб усім працювалось добре. На жаль, українські компанії 
ще ой як далекі від рішення застосувати принаймні хоч якісь із наведених 
нижче способів. Хоча є й такі, де давно працюють і вже добре себе зареко-
мендували свої системи мотивації робітників. Але навіть їм ще є чого праг-
нути. Тож пропонуємо декілька варіантів недорогої системи мотивації. 

НАГОРОДЖУЙТЕ НАГОРОДЖУЙТЕ 

Й ЗАОХОЧУЙТЕ КРАЩИХ. Й ЗАОХОЧУЙТЕ КРАЩИХ. 

І НЕГАЙНО!І НЕГАЙНО!

За даними експертів Strategic 

Management Journal («Журнал 

стратегічного управління», 

видається британським Това-

риством стратегічного уп-

рав ління з 1980 р.), ефектив-

ні технології нематеріального 

стимулювання, у рамках того ж 

фонду заробітної плати, дозволя-

ють збільшити продуктивність 

праці більше, ніж на 40%, і ско-

ротити відтік кадрів.

Опитування персоналу виявили, що однією із основних 

причин відтоку кадрів є «брак похвали і визнання». А серед 

найбільш важливих потреб співробітників були названі:

 відчуття, що тебе оцінюють належним чином, 

 визнають твої заслуги;

 усвідомлення того, що ти в курсі, що відбувається,   

 володієш повною інформацією; 

 упевненість у тому, що співробітники/керівники 

 готові тебе вислухати й дослухатися до тебе.

Кожний співробітник, незалежно від рівня і рангу, по-

требує відчуття власної значимості, упевненості в тому, 

що навколишні високо цінують як його самого, так і його 

внесок у спільну справу.

ВАЖЛИВО: мова йде не про вічно хороший настрій, по-

плескування по спині, золоті значки і виплату бонусів, а про 

необхідність узгоджувати заохочення й похвалу з ефектив-

ністю роботи. Крім того, успішний керівник повинен однако-

во добре володіти двома важливими навичками: вміти від-

крито й спокійно визнавати досягнення співробітників і так 

само спокійно й відкрито говорити співробітникам, коли їхні 

результати далекі від очікуваних. 

Система заохочень працює просто:

 Якщо співробітник, зробивши щось, зрозуміє, що на-

слідки його роботи й поведінки заохочуються, він продовжу-

ватиме і надалі робити те ж саме;

Якщо співробітник щось зробить і зрозуміє, що на-
слідки його дій неприйнятні й неприємні, він 

      швидко перестане використовувати ці моделі поведінки;
Якщо співробітник щось зробить (позитивне чи ні) 

          і не побачить жодних наслідків, він через певний час 
            перестане це робити.

Приклади заохочень:
озвучуйте найцікавіші ідеї співробітників, пов’язані 

       з поліпшенням роботи компанії або обслуговування 
            клієнтів, і вручайте за них призи;

обговорюйте з людьми їх особисті й кар’єрні цілі 
     та як їх досягти – це вселяє віру у свої сили.

ВАЖЛИВО: заохочення повинні бути цінними для співро-
бітника!

Не намагайтеся відкупитися вимпелом чи почесною гра-
мотою. Це може йти як супровід до основного призу. Щоб 
заохочення було справді цінним для людини, необхідно зна-
ти й враховувати її інтереси. Комусь потрібно кілька вихід-
них, хтось мріє про абонемент у спортзал (салон краси, ба-
сейн…), хтось оцінить сувенір у вигляді престижної ручки 
(ділового щоденника, сумки для ноутбука…) або золотий 
значок. Висновок такий: вивчайте потреби своїх підлеглих і 
відштовхуйтеся від них при виборі заохочень.

КЕРІВНИКУ  НА  ЗАМІТКУ

Підготувала  Інна  КУНИЦЬКА
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«ПОРАДНИЦЯ» – «ВІСТЯМ...»

З  КАБАЧКАМИ – 
СМАЧНIШЕ

Ніжна м’якоть кабачків добре 
поєднується з твердими інгредієн-
тами: іншими овочами, крупами, 
сирами та м’ясом. Страви на осно-
ві кабачків виходять соковитими, 
легкими та водночас ситними.

РУЛЕТИ 
•  Кабачок
•  300 г вареної ковбаси
•  3 лаваші
•  150 г тертого сиру
•  3 яйця
•  по 200 г вершків і майонезу
•  1–2 столові ложки 
     домашнього сиру 
•  зелень, перець, сіль 

Добре збити вершки з майоне-
зом, додати яйця, домашній сир, зе-
лень, посолити, поперчити. Лаваші 
розрізати на 3 частини. На кожну 
викласти тертий сир, порізану ков-
басу. Кабачок почистити від шкір-
ки, нарізати тоненькими шматоч-
ками, вмочити у сирно-яєчну масу 
і розкласти поверх ковбаси. Скру-
тити рулетиками, викласти у фор-

му і залити рештою маси. Запікати 
20 хв. за температури 180 град.

ЦУКІНІ ПО-ІТАЛІЙСЬКИ 
•  По 0,5 кг цукіні та помідорів
•  150 г бекону
•  50 г пармезану
•  цибулина
•  1–2 зубчики часнику
•  6 столових ложок сметани 

•  по 2 столові ложки олії та борошна
•  1 ст. л. подрібнених васильків
•  4–5 столових ложок 
     нарізаної зелені
•  перець, сіль 

Бекон нарізати кубиками. Цибу-
лю і часник подрібнити. Помідори 
ошпарити окропом, зняти шкірку і 
подрібнити. Цукіні без шкірки роз-
різати вздовж навпіл. Підрум’янити 
на олії бекон, помішуючи, додати 
цибулю і часник, смажити 5 хв. По-
тім покласти помідори, васильки. 
Соус поперчити, посолити, довести 
до кипіння і тримати на маленько-
му вогні, поки загусне (10–12 хв.). Пе-
ремішати борошно, зелень, тертий 
сир і сметану. У цій суміші добре об-
качати цукіні, викласти в форму для 
запікання, полити томатним соу-
сом. Запікати 20 хв. у розігрітій ду-
ховці за температури 200 град. 

ОВОЧЕВИЙ ТОРТ 
•   Середній кабачок
•   2 яйця
•  по 200 г борошна і м’ясного фаршу 
•  5–6 зубчиків часнику
•   2 помідори
•   100 г твердого сиру
•   зелень кропу, сіль, перець 

Кабачок натерти на крупній тер-
тушці, посолити, перемішати з бо-
рошном, збитими яйцями. На розі-
гріту форму з невеликою кількістю 
олії викласти тісто шаром 1 см і ви-
пекти впродовж 8–10 хв. на малому 
вогні 4 коржі. Помідори подрібнити 
й обсмажити. Фарш окремо обсма-
жити. До майонезу додати подрібне-
ні часник і кріп, змастити ним коржі 
і притрусити тертим сиром. На се-
редній і верхній коржі поверх майо-
незу викласти помідори з фаршем. 
Притрусити подрібненим кропом. 

Юзефа ДОСКОЧ 

Збудник ботулізму (від лат. – ковбаса) – один 
із різновидів анаеробної інфекції, тобто такої, що 
розмножується без доступу повітря, наприклад, 
у консервах, зазвичай герметизованих у домаш-
ніх умовах. Зараження відбувається шляхом спо-
живання копчень, ковбас, баликів, оселедців, 
в’яленої риби, м’ясних і рибних консервів, що збе-
рігалися за кімнатної температури та перед ужи-
ванням не піддавалися термічній обробці. Адже 
в таких продуктах відбувається розмноження 
збудників й нагромадження отруйних відходів 
їхньої життєдіяльності, які вражають передусім 
нервову систему. Смертельна доза ботулотокси-
ну типу A-гемаглютинін комплекс для людини 
мізерна – близько 0,3 мкг. Токсин руйнується за 
нагрівання впродовж 10–30 хв., проте спори ви-
тримують кип’ятіння до 5 год. навіть у промисло-
вих умовах пастеризації, стерилізації, а в разі до-
машнього консервування, на жаль, не гинуть.

В організмі людини ботулотоксин травними 
ферментами не руйнується, натомість всмокту-
ється через слизові оболонки шлунка та кишеч-

нику, а потім гематогенно (кров’ю) розноситься 
по всьому тілу.

Інкубаційний (прихований) період триває від 
2 год. до 10 діб. Початок бурхливий: з’являються 
слабкість, головний біль, запаморочення, нудота, 
метеоризм. Одразу ж відбувається ураження цен-
тральної нервової системи, про що свідчать такі 
ознаки, як нечіткість зору, птоз (слабнуть м’язи 
повік), обмеження рухливості очних яблук; та-
кож через параліч м’язів утруднюється ковтання, 
з’являється задишка, вимова нечітка, зникає го-
лос. Часто розвиваються часткові й повні паралі-
чі м’язів жувальних, мімічних, а також шиї та 
рук. Характерне сповільнення серцебиття (бра-
дикардія), можливе підвищення кров’яного тис-
ку. Свідомість не втрачається. Електрокардіогра-
ма виявляє ознаки порушення провідності міо-
карда. Смерть може статися внаслідок паралічу 
дихальної мускулатури (летальність 20–50%). Се-

ред ускладнень – пневмонія, сепсис, міокардит. 
У тих, хто одужав, можуть довго зберігатися озна-
ки ураження серця.

Діагноз при ботулізмі встановлюють на під-
ставі характерної клінічної картини, даних про 
вживання неякісної їжі. Для підтвердження ла-
бораторно вдаються до виявлення токсину в кро-
ві, блювотних масах, промивних водах зі шлунка 
та біопробах із підозрілих харчових продуктів.

За підозри на ботулізм необхідне промивання 
шлунка (у зв’язку з порушенням ковтання – зон-
дом), очисна клізма типу сифонної, негайна гос-
піталізація. У стаціонарі застосовують протибо-
тулінну сироватку. Також проводять оксигеноте-
рапію (кисневе живлення), штучну вентиляцію 
легень. Як правило, лікування у стаціонарі за-
лежно від тяжкості захворювання триває 1–2 мі-
сяці. Навіть за успішних медичних заходів оду-
жання настає повільно.

Профілактика хвороби – дотримання правил 
приготування та зберігання консервів, солінь, 
копчень, особливо в домашніх умовах. Слід без 
вагань відмовлятися від «бомбажних» (із здути-
ми кришками) банок із консервами. У будь-якому 
разі м’ясні, рибні консервації домашнього при-
готування підлягають повторній пастеризації: 
банку з відкритою кришкою ставлять у каструлю 
з водою і кип’ятять не менш як 30 хв.

Павло ЗАСЬ, лікар-інфекціоніст 

ЯК УБЕРЕГТИСЯЯК УБЕРЕГТИСЯ  
ВIД  БОТУЛIЗМУВIД  БОТУЛIЗМУ

ПОМIДОРИ 

В ТРАНШЕЯХ

Про цей спосіб вирощу-
вання помідорів спочатку по-
чула, потім подивилася відео, 
а торік вирішила випробува-
ти. Отриманий досвід пора-
дував. Порівняла з помідора-
ми, що росли на звичайних 
грядках, – урожайність і 
справді була вищою.

Місце для траншеї має 
бути рівне та добре скопане. 
Дехто з городників роблять її 
ще з осені, але я викопала на-
весні. Довжина її довільна, 
глибина – 40 см. Перед посад-
кою треба добре полити. По-
тім у траншеї роблять неве-
личкі лунки і висаджують ку-
щики, прикопуючи корінці не-
великою кількістю грунту. До 
речі, цей спосіб підходить 
для перерослої розсади. Ниж-
ні листочки кущиків краще 
обірвати. Коли помідори ви-
саджено, заповнюють тран-
шею соломою і злегка утрам-
бовують. Якщо робите кілька 
траншей, відстань між ними 
має становити 50–70 см.

Поливати помідори у тран-
шеях треба значно рідше, ніж 
звичайні грядки. Адже в ямах 
волога зберігається краще, та 
й вода при поливі потрапляє 
під корінь. Крім того, розсада 
захищена від вітру та холоду.

Згадайте про цей спосіб, 
коли восени «плануватиме-
те» город наступного року.

Лариса КАМИШОВА

МАГАЗИН ЧИ 
ПАВІЛЬЙОН?
Провели ремонт торго-

вельного кіоску площею 17 
кв. м (замінили вікна, двері, 
утеплили). Його тепер вва-
жатимуть магазином чи па-
вільйоном?

П. МУГАЛЬ.
 Львівська область

Відповідно до Наказу 
Державного комітету ста-
тистики від 24.10.2005 р. 
№327 «Про затвердження 
Інструкції щодо заповнення 

форм державних статис-
тичних спостережень сто-
совно торгової мережі та 
мережі ресторанного 
господарс тва» «магазин 
(крамниця) – об’єкт стаціо-

нарної роздрібної торгівлі, 
розміщений у відокремле-
ній будівлі або приміщенні, 
що має торговий зал для 
покупців із достатньою тор-
говою площею для їх об-

слуговування та систему 
спеціальних приміщень, 
оснащених торгово-техно-
логічним устаткуванням, 
застосовує різні форми 
продажу товарів у широко-
му асортименті, надає насе-
ленню додаткові послуги, 
забезпечує високу культуру 
торгівлі. Розміри магазинів 
характеризуються їх торго-
вою площею.

Павільйон – різновид 
об’єкта роздрібної торгівлі, 
який розташований у спо-
руді легкого, некапітально-
го будівництва з невеликою 
торговою залою і допоміж-

ними приміщеннями. На 
ринках павільйон має тор-
говий зал, місця в якому 
здають в оренду підприєм-
ствам та підприємцям для 
здійснення діяльності з роз-
дрібної торгівлі».

Отже, якщо павільйон 
має торговельний зал із 
площею 20 кв. м і більше, то 
його вважають магазином, 
а площею менш як 20 кв. м 
– кіоском. Павільйон із тор-
говельним залом для по-
купців вважають магази-
ном, а без залу – кіоском. 
До уваги беруть також міс-
це, де розташовано об’єкт.

ЗДОРОВІ  БУДЬМО!ЗДОРОВІ  БУДЬМО!
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БУХГАЛТЕРИ,
ЯКI  СТАЛИ  ЗНАМЕНИТИМИЯКI  СТАЛИ  ЗНАМЕНИТИМИ

«Дату виникнення миру здатні встановити лише бухгалтери».

Станiслав Єжи ЛЕЦ, польський поет, фiлософ

АНЕКДОТИ  В  ТЕМУ

ЛУКА  ПАЧОЛІ

У 1869 р. члени Міланської акаде-
мії рахівників попросили професо-
ра математики Лючіні виступити з 
лекцією з історії бухгалтерського 
обліку. Готуючись до виступу, про-
фесор випадково знайшов стародав-
ню книгу, написану якимсь Лукою 
Пачолі. Один із її розділів, що нази-
вався «Трактат про рахунки й запи-
си», був присвячений застосуванню 
математики в комерції. Серед іншо-
го в книзі викладався принцип по-
двійного запису, який тепер засто-
совується в усіх без винятку систе-
мах бухобліку (на найпримітивні-
шому рівні його можна описати так: 
перший запис – звідки взялися гро-
ші, другий – куди вони поділися). 
Свою працю Лука Пачолі опубліку-
вав у далекому 1494 р. Не дивно, що 
цю людину називають «батьком су-
часної бухгалтерії». 

МЕЙЄР  АМШЕЛЬ

Родоначальник, мабуть, найба-
гатшої і найвідомішої династії у сві-
ті, був, крім усього іншого, ще й тала-
новитим бухгалтером. У Мейєра Ам-
шеля було прізвисько – Ротшильд, 
яке пішло від червоного щита (der 
rothen Schield) – точніше, червоної 
вивіски, яка прикрашала фасад бу-
динку, де батьки Мейєра тримали 
крамницю. Знання принципів веден-
ня бухгалтерії багато в чому сприяло 
фінансовому успіху засновника ди-
настії Ротшильдів. У 1755 р., насліду-
ючи сімейну традицію, він відкрив 
свою справу, пов’язану із торгівлею 
антикваріатом та медалями, а потім 
вирішив, що можна знайти більш ви-

гідне заняття. Наприклад, стати ко-
місіонером при англійському дворя-
нині, що він і зробив.

ФРЕНК  РОБІНСОН

Ця людина була не тільки хоро-
шим бухгалтером, а й чудовим ка-
ліграфом. Саме Робінсон приду-
мав, а потім і написав красивими 
фігурними літерами назву напою, 
який винайшов його роботодавець 
Джон Пембертон. Сьогодні приду-
маний Робінсоном логотип знає чи 
не кожна людина, адже мова йде 
про напій Coca-Cola.

КАРЛ  МАРКС

Німецький філософ, соціолог, 
економіст, політичний журналіст і 
громадський діяч у своєму знаме-
нитому «Капіталі» визначив бух-
галтерський облік як «засіб контр-
олю й уявного узагальнення» про-
цесу виробництва. А відомий полі-
тик Отто фон Бісмарк якось сказав 
про Маркса: «Із цим бухгалтером 
ще наплачеться вся Європа».

ЕЛВІН ЕРНСТ І  АРТУР ЯНГ

Ці чоловіки, не знайомі один із 
одним, стали прабатьками компа-
нії «Ernst&Young», яка нині є між-
народним лідером в області аудита, 
оподаткування, консультаційного 
супроводу угод і консультування з 
питань ведення бізнесу. Два видат-
ні бухгалтери – американець і шот-
ландець – створили власні фірми 
майже одночасно. Але якщо пер-
ший зробив це в 22 роки, то другий 
– у 43. Артур Янг і Елвін Ернст при-
діляли значну увагу якості роботи. 
Янг розглядав себе в якості бізнес-
консуль танта, а не просто бухгалте-
ра, а Ернст першим запропонував 
використовувати бухгалтерську 
звітність як основу для прийняття 
бізнес-рішень, які можуть вплину-
ти на розвиток компаній-клієнтів. 
Обоє померли у 1948 р., із різницею 
у кілька днів, але засновані ними 
фірми продовжували існувати. За-
кономірним етапом їхнього розви-
тку стало об’єднання у 1989 р. у ком-
панію «Ernst&Young».

ОЛЕКСАНДР  ВЕРТИНСЬКИЙ 

На життя собі Вертинський 
зароб ляв по-різному: продавав лис-
тівки, був вантажником, коректо-
ром у друкарні, грав в аматорських 
спектаклях. Встиг він і попрацюва-
ти бухгалтером у готелі «Європей-
ський» у Києві, звідки був звільне-
ний «за нездатність». 

ОЛЕКСАНДР  КОРЕЙКО 

Незважаючи на те, що цей персо-
наж вигаданий Іллею Ільфом і Євге-
ном Петровим, не включити його до 
нашого списку було б помилкою. У 
буремні часи Корейко вдалося ско-
лотити величезний статок шляхом 
різних махінацій. Однак витратити 
нажите нечесним шляхом геніаль-
ному рахівникові через політичну 
ситуацію в країні не вдавалося. Так 
і жив підпільний мільйонер: вів не-
примітне існування, трудився в кон-
торі «Геркулес» на посаді бухгалте-
ра із платнею в 46 крб. і мріяв про 
капіталістичне майбутнє. 

СИМОН  ПЕТЛЮРА 

Фігура вкрай суперечлива. Одні 
вважали його ідейним борцем за не-
залежність, інші – кривавим дикта-
тором. Уявити його службовцем у 
нарукавниках, що зводить дебет із 
кредитом, а не рахунки із ворогами, 
досить складно. Проте, перш ніж за-
нуритися у вир громадянської війни, 
Симон Петлюра встиг попрацювати 
у транспортній та чайній компаніях 
Петербурга. Вступу в Київ цього «го-
ловбуха» з жахом очікували герої 
булгаковської «Білої гвардії». При-
чому не тільки білогвардійці.

Молода бухгалтеpша влаштову-
ється на pоботу.
Головбух дає їй завдання:
– І не помиліться, будь ласка, по-
рахуйте цю суму двічі.
Чеpез деякий час вона підходить 
до нього і каже:
– Я пеpерахувала десять pазів!
– Молодець! Люблю стаpанних 
працівників.
– Тут записані всі десять резуль-
татів.

Кадровик: 
– Ви нам не підходите. Нам по-
трібні молоді, амбіційні, здатні 
творчо рости! 
Літній бухгалтер: 
– Запишіть мій телефон. Коли 
з’ясується, що у вас усі амбіційно 
ростуть, а працювати нікому – 
телефонуйте.

– Я б хотіла купити у вас автомо-
біль. 
– Модель? 
– Ні, бухгалтер. Але за комплі-
мент дякую.

Директор – співробітнику кадро-
вої агенції:
– Мені потрібен головний бух-
галтер. 
– Які ваші вимоги? 
– Щоб із ним я міг спати спокій-
но! 

Оголошення в газеті:
«Шановна Оксано Іванівно, яка 
загубила свій паспорт у районі 
вул. Будівельників. Від усієї душі 
вітаємо Вас із призначенням на 
посаду генерального директора і 
головного бухгалтера із правом 
підпису в 43 компаніях!!!»

Сидять два бухгалтери, роблять 
звіт. Одна задумливо так питає: 
– Олю, а ти на скільки від мене 
старша? 
– На 2 роки і 3 квартали... 

Читає син книгу й питає у батька-
бухгалтера: 
– Тату, а «Ревізор» – це комедія 
чи трагедія, я щось не зрозумію. 
– Якщо, синку, ревізор свій, то ко-
медія, а якщо чужий – трагедія.

Бухгалтер по телефону: 
– Це ви розглядаєте з точку зору 
здорового глузду, а не Податко-
вого кодексу... 

Службовець, який тільки що 
одержав зарплату, бухгалтеру: 
– Ви мені недодали 20 гривень! 
– Все вірно, зате минулого разу 
вам дали на 20 гривень більше, 
що ж ви тоді мовчали? 
– Тому що коли ви один раз по-
милилися, на це ще можна за-
плющити очі, але двічі – то вже 
занадто! 

16 липня в Україні відзначається День бухгалтера. А чи знаєте ви, кого вважають основоположником сучасних 
принципів бухгалтерії? А про кого Отто фон Бісмарк, перший рейхсканцлер Німецької імперії, сказав: «Із цим бух-
галтером ще наплачеться вся Європа»? Відповіді на ці запитання і пропонуємо вашій увазі.

Задачка, Задачка, 

над якою над якою 

ламав голову ламав голову 

весь Iнтернетвесь Iнтернет

Кілька років тому сінгапур-
ський телеведучий Кеннет Конг 
опублікував у себе у Фейсбуці 
задачку на логіку, як він написав, 
«для школярів». За два дні ко-
ристувачі поділилися нею біль-
ше, ніж 4400 разів і влаштували 
неабиякі дебати в коментарях із 
приводу рішення. У першому за-
писі Кеннета повідомлялося, що 
задачі присвоєно рівень для 10-
річних школярів, однак вона ви-
явилася настільки складною, що 
він навіть посварився зі своєю 
дружиною із приводу пошуку рі-
шення. На момент публікації за-
дачі він сам не знав відповіді. 
Ось сама задача: 

Альберт і Бернард щойно познайомилися із 
Шеріл. Вони хочуть знати, коли у неї день 
народження. Шеріл запропонувала їм 
10 можливих дат: 15 травня, 16 травня, 
19 травня, 17 червня, 18 червня, 14 липня, 
16 липня, 14 серпня, 15 серпня і 17 серпня.
Потім Шеріл сказала Альберту місяць свого 
народження, а Бернарду – день. Після цього 
відбувся діалог.
Альберт: Я не знаю, коли у Шеріл день наро-
дження, але я знаю, що Бернард теж не знає.
Бернард: Спочатку я не знав, коли у Шеріл 
день народження, але знаю тепер.
Альберт: Тепер я теж знаю, коли у Шеріл 
день народження.
Так коли у Шеріл день народження?
 

Не змогли вирішити? Не пере-
ймайтеся! Адже це задача не для 10-
річних школярів. Через дві доби, 
коли завдання набуло популярності 
у мережі, з Кеннетом зв’язалися 
представники організації SASMO 
(Singapore and Asean Schools Math 
Olympiads – Математичні олімпіади 
для Сінгапуру й країн АСЕАН) і наді-
слали йому відповідь, уточнивши, 
що задача насправді призначена 
для дітей віком від 14 років.

Постарайтеся не гуглити, а вирі-
шити самотужки. Підказка: читайте 
уважно діалог. 

Відповідь шукайте на стор. 15 
у наступному номері «Вістей…»
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КАЛЕЙДОСКОП

ВІТАЄМО!
КРОСВОРД  «ЕРУДИТ»

ВІДПОВІДІ НА  КРОСВОРД «ЕРУДИТ»

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 3. Ескалатор. 5. Караван. 10. Клітка. 11. Трофей. 12. Дитинство. 13. 
Штанга. 15. Протез. 16. Спінінг. 17. Вільшанка.  ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Скнара. 2. Атлант. 4. 
Делікатес. 6. Адреналін. 7. Гребінець. 8. Студент. 9. Поролон. 14. Ампула. 15. Пенсне.

ГОРОСКОП НА  17.07–23.07

ОВЕН  (21.03–20.04) 
Сприятливий період для сімейно-
го відпочинку, покупок, ремонту, 

завершення раніше розпочатих справ. В 
особистих стосунках слід пам’ятати: сло-
во – не горобець, вилетить – не піймаєш. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05)
Уникайте невизначеності та нере-
альних планів. Це тиждень зу-

стрічей із близькими та далекими родича-
ми, приїзду здалеку друзів, міжміських те-
лефонних розмов.

БЛИЗНЯТА (21.05–21.06)
На вас очікує натхнення, відкрит-
тя та цікаві поїздки. Проаналізуй-

те свої витрати й виробіть фінансову стра-
тегію на майбутнє. Це допоможе уникнути 
прорахунків. 

РАК  (22.06–22.07) 
Обставини сприятимуть подо-
ланню проблем і перемогам у 

бізнесі. Однак у середу та суботу вам буде 
складно досягти успіхів, витрати можуть 
перевищувати доходи.

ЛЕВ (23.07–23.08) 
Початок тижня пройде доволі 
спокійно. Проаналізуйте хід ва-

ших справ за останній період. У кінці тиж-
ня займіться оздоровленням, індивідуаль-
ною діяльністю та упорядкуванням справ.

ДІВА (24.08–23.09)
Спірні ситуації неминучі, а надалі 
їх ставатиме дедалі більше. 

Сюрпризи очікуватимуть насамперед на 
роботі, а важливі справи розвиватимуться 
за довільним сценарієм. 

 
ТЕРЕЗИ  (24.09–23.10) 
Ваші ділові якості будуть відзна-
чені керівництвом. Доведеться 

займатися справами сусідів чи рідних. Не 
варто починати нові проекти, краще 
об’єктивно оцінити нинішні.

СКОРПІОН (24.10–22.11) 
Кожна вкладена копійка обов’яз-
ково окупиться сторицею. Мо-

жуть знадобитися серйозні знання, додат-
кове навчання у вашій сфері. У бізнесі та 
партнерстві будьте готові йти на поступки.
 

СТРІЛЕЦЬ (23.11–22.12) 
Фортуна усміхнеться тим, хто не 
боїться брати на себе відпові-

дальність. Вам стане легше просувати свої 
ідеї. Сприятлива ситуація прогнозується й 
у творчості. 

КОЗЕРІГ (23.12–20.01) 
Вдасться багато про що домови-
тися й налагодити взаємовигідну 

співпрацю. Втілюючи плани та задуми, 
зможете налагодити партнерські стосунки 
і досягти фінансового успіху. 

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02) 
Водолії будуть почуватися не-
впевнено. Тільки проявивши себе 

сумлінним працівником, зможете розрахо-
вувати на приємні дивіденди. Підвищеної 
уваги потребуватимуть питання здоров’я 
та відпочинку.

РИБИ  (20.02–20.03)
Імовірні радісні події. Багато 
енергії доведеться витратити на 

виховання дітей, зараз важливо присвячу-
вати їм якнайбільше часу. Провідною те-
мою стане творчість. Даруйте близьким 
позитивні емоції.

Тетяна  НІКОЛАЄВА

Правління Одеської облспоживспілки, пре-
зидія обкому профспілки працівників спо-
живчої кооперації зі скорботою повідомля-
ють про смерть колишнього голови правлін-
ня Болградської райспоживспілки Миколи 
Гавриловича Ковальова. Розділяємо біль 
втрати, висловлюємо щирі співчуття рідним, 
близьким покійного та схиляємо у скорботі 
голови перед пам’яттю достойної людини.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ З АУКЦІОНУ
приміщення нежитлових будівель у смт Нижанковичі, 
вул. Стуса, 11:
– приміщення першого поверху в нежитловій будівлі (Літ. 
А-2) загальною площею 338,6 кв. м;
– нежитлову будівлю (Літ. Б–1) загальною площею 83,3 кв. м.
Аукціон призначений на 25 липня 2017 р. у приміщенні райспо-
живспілки за адресою: м. Старий Самбір, вул. Проектна, 4.
Для участі в аукціоні учаснику потрібно звернутись із заявою і 
внести реєстраційний внесок 150 грн. та заставу 15% від стар-
тової ціни не пізніше, ніж за 3 дні до початку аукціону.
Телефони для довідок: (238) 31-4-77, (238) 31-4-84.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОГОЛОШУЄ 
ПРО ВНУТРІСИСТЕМНИЙ ПРОДАЖ
нежитлової будівлі (магазин) площею 113 кв. м, яка знаходиться 
за адресою: вул. Миру, 1, смт Котельва, Полтавська область, Ко-
телевський район. Довідки за тел.: (05350) 2-12-80 або 2-13-60.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОГОЛОШУЄ 
ПРО ВНУТРІСИСТЕМННЙ ПРОДАЖ
частини нежитлової будівлі площею 63,8 кв. м, яка складає 1/25 
частину об’єкта, що знаходиться за адресою: вул. Жовтнева, 
213, смт Котельва,  Полтавська область. 
Довідки за тел.: (05350) 2-12-80 або 2-13-60.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОГОЛОШУЄ 
ПРО ВНУТРІСИСТЕМНИЙ ПРОДАЖ 
нежитлової будівлі площею 71,4 кв. м, яка знаходиться за адре-
сою: смт Котельва Полтавської області Котелевського району, 
вул. Миру, 2. Довідки за тел.: (05350) 2-12-80 або 2-13-60.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ 
З ВНУТРІСИСТЕМНОГО АУКЦІОНУ
комплекс будівель у м. Сміла, вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 1. 
Стартова ціна – 4000000 грн., з урахуванням ПДВ.
Телефон для довідок:  45-10-26 (Черкаси).

ОРГАНІЗАЦІЯ ОГОЛОШУЄ 
ПРО ВНУТРІСИСТЕМНИЙ ПРОДАЖ:
– нежитлової будівлі площею 44,9 кв. м, яка знаходиться 
за адресою: вул. Жовтнева, 209, смт Котельва 
Полтавської області;
– нежитлової будівлі магазину площею 179,3 кв. м, що знахо-
диться за адресою: с. Милорадове Котелевського району 
Полтавської області, вул. Радянська, 2;
– нежитлової будівлі приміщення кафе «Веснянка» площею 
112,0 кв. м, що знаходиться за адресою: с. Козлівщина, Коте-
левський район, Полтавська область, вул. Центральна, 17.
Довідки за тел.: (05350) 2-12-80 або 2-13-60.

Вадим   КРИЩЕНКО 

ПУСТИЙ ГЛЕК

Від вуст до серця так далеко, 
Тож словом не дзвони дарма. 
Не вип’єш ти вина із глека, 
Коли його у нім нема.

ВОГОНЬ  І ПОПІЛ

Розчаїрування відсторонь, 
І холод, що на серці – теж. 
Якщо шукаєш ти вогонь – 
Його у попелі знайдеш.

ПШЕНИЧНЕ  СЛОВО

У слові, як у хлібі, є свій смак –
Їх треба берегти, 
             щоб не було понищено.
Тож недаремно люди мовлять так:
– Дай хліба житнього, 
               а слова дай пшеничного.

ЄДИНЕ  ЩАСТЯ
Хай щастя вас не обмине... 
Згадаймо істини загублені: 
В людини щастя лиш одне – 
Любить когось і бути любленим.

МИ   ЗРОЗУМІЛИ

Війна – це горе… Кров із рани юшить –
Горить земля, горить неначе порох…
І врешті зрозуміли наші душі
Те, що Росія нам не друг, а ворог.

Є С

ВАЛЕНТИНУ 
ІВАНІВНУ 
ТАТАРОВУ, 
голову правління Бобри-
нецького районного спожив-
чого товариства Спілки спо-
живчих товариств Кірово-
градської області, з ювілей-
ним днем народження, який 
вона відзначала 10 липня.

Шановна Валентино Іванівно!
Прийміть щирі вітання та найкращі побажання з 
нагоди Вашого ювілейного дня народження! Всі 
ми знаємо Вас як досвідченого керівника, добру, 
щиру людину та просто чарівну жінку. Вас люб-
лять і поважають. Знання своєї справи, працелюб-
ність і компетентність, життєва мудрість і добро-
зичливість забезпечили Вам високий авторитет, 
повагу серед кооператорів району та області. За 
вашими плечима – величезний досвід роботи у 
споживчій кооперації, адже активно працюєте в її 
лавах 31 рік, із яких 15 – очолюєте Бобринецьке 
районне споживче товариство. Ваше трудове жит-
тя – це приклад сумлінної праці та відданості спо-
живчій кооперації. Ми пишаємося тим, що працю-
ємо під Вашим керівництвом та разом досягаємо 
професійних висот.
Від усієї душі бажаємо Вам міцного здоров’я, насна-
ги та успіхів в усіх Ваших справах, здійснення всіх 
найзаповітніших мрій і намічених задумів, підтрим-
ки колег і однодумців! Нехай кожен день буде світ-
лим і радісним, шаною, повагою і любов’ю оточу-
ють рідні та близькі. Миру, сімейної злагоди, благо-
получчя Вам і Вашій родині. Хай Господь дарує Вам 
довгих, наповнених благодаттю, років життя!

З повагою та найкращими побажаннями 
працівники та ветерани Бобринецького 
районного споживчого товариства

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 3. Механічні рухомі 
сходи для переміщення великої кіль-
кості людей з одного рівня на інший. 5. 
Валка в’ючних тварин, що перевозять 
пустелею, степом вантажі та людей. 
10. Закрите приміщення для птахів, 
тварин із стінками з металевих або 
дерев’яних прутів. 11. Воєнна здобич. 
12. Прелюдія до юності. 13. Брус фут-
больних, хокейних, гандбольних та ін-
ших воріт. 15. Механічний пристрій 
для заміщення втрачених органів або 
частин тіла. 16. Рибальська снасть. 17. 
Невеличка перелітна співуча пташка.

ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Надміру скупа, жадіб-
на людина. 2. Колона у вигляді чоловічої 
постаті. 4. Вишукана страва. 6. Гормон, 
якого не вистачає любителям ризику. 7. 
Довгаста пластинка із зубцями для роз-
чісування волосся. 8. Той, хто навчаєть-
ся у виші. 9. Легкий еластичний порис-
тий матеріал, одержуваний із синтетич-
них полімерів. 14. Герметично запаяна 
скляна посудина для зберігання у сте-
рильному стані лікарських та інших ре-
човин. 15. Окуляри без завушних дужок.

      Склав Василь ВЕРБЕЦЬКИЙ      


