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ЛІТО – НЕ ТІЛЬКИ ПОРА ЛІТО – НЕ ТІЛЬКИ ПОРА 
ВІДПУСТОК, А Й ПІДБИТТЯ ВІДПУСТОК, А Й ПІДБИТТЯ 
ПІДСУМКІВПІДСУМКІВ

На Рівненщині підсумували результати роботи за На Рівненщині підсумували результати роботи за 
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ознайомилися із вагомими досягненнями колег із ознайомилися із вагомими досягненнями колег із 
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МЕРЕЖЕВИЙ РИТЕЙЛ – МЕРЕЖЕВИЙ РИТЕЙЛ – 
НАЙЕФЕКТИВНІШИЙ РОЗВИТОК НАЙЕФЕКТИВНІШИЙ РОЗВИТОК 
КООПЕРАТИВНОГО РОЗДРОБУКООПЕРАТИВНОГО РОЗДРОБУ

Голова правління Мукачівської райспоживспілки Іван Голова правління Мукачівської райспоживспілки Іван 
Рубіш аргументує на прикладі власної організації, Рубіш аргументує на прикладі власної організації, 
чому єдина торговельна мережа для споживчої коо-чому єдина торговельна мережа для споживчої коо-
перації перації – запорука успішного майбутнього запорука успішного майбутнього
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ФАКТОР ВТРАЧЕНОГО ФАКТОР ВТРАЧЕНОГО 
ЧАСУЧАСУ

Про події, які пройшли повз увагу Про події, які пройшли повз увагу 
суспільства у зв’язку із періодом суспільства у зв’язку із періодом 
літніх відпусток, розмірковує по-літніх відпусток, розмірковує по-
стійний автор «Вістей…», політолог стійний автор «Вістей…», політолог 
Євген МагдаЄвген Магда

     

У №26 ц.р. «Вісті…» вже писали про 
Болградську райспоживспілку, яка 
міцно втримує позиції у списку ліде-

рів споживчої кооперації Одеської 
області за господарсько-фінансовими 
показниками.
На окрему розмову заслуговує діяль-
ність ресторанного господарства коо-

перативної організації, оскільки на при-
кладі Болграда можна простежити як за 
вмілого і професійного підходу ця галузь 
не лише успішно працює, а й сприяє зміц-
ненню іміджу системи у районі.

ТЕМА  НОМЕРАТЕМА  НОМЕРА

Антоніна Бондар-Драгнєва:
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За багаторічну сумлінну працю, осо-
бистий внесок у розвиток споживчої 
кооперації України та з нагоди ювілей-
них дат нагороджено почесною трудо-
вою відзнакою «ЗНАК ПОШАНИ» Все-
української центральної спілки спо-
живчих товариств (Укркоопспілки):

РИБАК Любов Данилівну, заступ-
ника головного бухгалтера Гусятин-

ського районного споживчого товари-
ства Спілки споживчих товариств Тер-
нопільської області; 

СИНИШИНУ Тетяну Іванівну, го-
ловного бухгалтера ТОВ «Мукачів-
ський центральний ринок» Мукачів-
ської райспоживспілки Закарпатської 
обласної спілки споживчих това-
риств;

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ Всеукра-
їнської центральної спілки споживчих 

товариств та ЦК Профспілки працівни-
ків споживчої кооперації України:

ЄФІМЧУКА Миколу Васильови-
ча, голову правління Новоград-Волин-
ської райспоживспілки облспоживспіл-
ки Спілки споживчих товариств Жито-
мирської області;

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

СВИРИДУ Діану Костянтинівну, 
юрисконсульта Госпрозрахункового 
об’єднання ринків облспоживспілки 
Спілки споживчих товариств «Спілка 
споживчих товариств  Дніпропетров-
ської області»;

СУПРУН Наталію Іванівну, за-
ступника голови правління Нижньо-
сірогозької райспоживспілки Спілки 
споживчих товариств Херсонської 
області.

ЛІТО – НЕ ТІЛЬКИ ПОРА ВІДПУСТОК, 
А Й ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

 ВИЇЗНЕ ЗАСІДАННЯ

НАГОРОДИ

ЗАСЛУЖЕНІ ВІДЗНАКИ 

ГАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
СПОНУКАЮТЬ ДО АКТИВНОСТІ

Умовно захід поділили на 2 частини 
– пленарну та виїзну. Під час пленарної 
розглядалися підсумки господарсько-
фінансової діяльності райспоживспі-
лок, райспоживтовариств, підприємств 
та організацій системи за І квартал 2017 
року, нормалізації товарообороту, стану 
співпраці між роздрібними підприєм-
ствами системи та головними поста-
чальниками – ТОВ «КоопТоргСервіс», 
ПО КМТП, ПСК Торговий дім «РіКоС», 
організації підготовки до роботи в осін-
ньо-зимовий період підприємств та ор-
ганізацій системи, автоматизації торго-
вельних процесів. 

Співдоповідачами виступили директор 
департаменту фінансів та обліку, голо-
вний бухгалтер споживспілки Ніна Харке-
вич, головний інспектор департаменту з 
питань проектування та охорони праці 
Микола Пронін, керівники окремих коопе-
ративних організацій. Також на засідання 
було запрошено директора Рівненської фі-
лії ТОВ «КоопТоргСервіс» Ірину Кот, яка 
детально зупинилася на основних досяг-
неннях та перспективах співпраці роздро-
бу та оптово-логістичного центру.

– Фактичний обсяг роздрібного това-
рообігу споживспілки становить 370 млн. 
грн., тобто зріс проти відповідного пері-
оду минулого року на 104%, – відзначив 
Петро Бараш. – Позитивна динаміка спо-
стерігається і в інших галузях господа-
рювання – виробництві та ресторанному 
господарстві. Попри те, що у першому 
півріччі 2017-го податкове навантаження 
значно зросло, вдалося отримати прибут-
ки. Майже на тисячу гривень, або на 40%, 
у І півріччі зросла заробітна плата пра-
цівників системи. Загалом, результати 
господарювання вселяють оптимізм, од-
нак, нам все одно потрібно постійно вдо-
сконалювати роботу, шукати шляхи для 
максимально ефективного господарю-
вання. Приміром, серйозним резервом є 
нормалізація товарообороту в системі 
області. Тому вже сьогодні ми повинні 
напрацювати та внести корективи у ни-
нішні нормативи, впорядкувати товарні 

залишки. Це необхідно, насамперед, для 
того, аби вивільнити, а потім інвестува-
ти кошти в правильне економічне русло.

– Щодо співпраці із «КоопТоргСерві-
сом», то у І кварталі ці обсяги становили 
50 млн. грн., що на 35% більше, ніж у відпо-
відному періоді минулого року, – відзна-
чила Ірина Кот. – Питома частка  товарів, 
які постачає оптово-логістичний центр в 
систему області, складає 32%. Найвищі по-
казники співпраці демонструють коопера-
тори Дубровицького ГРП та однойменної 
райспоживспілки, Костополя, Березного, 
Дубно, Рокитного, Рівного, Сарн. Відповід-
но за червень 2017-го дієва та предметна 
співпраця дозволила системі отримати 183 
тис. бонусних грн. До слова, у І кварталі 
2016-го ця сума була в межах 20 тис.

Під час засідання зупинилися і на пи-
танні автоматизації. Адже сучасні інфор-
маційні системи дозволяють не лише об-
робляти значну кількість інформації, опе-
ративно взаємодіяти з партнерами, а й 
збільшувати швидкість і якість обслугову-
вання клієнтів (якщо це стосується закла-
дів торгівлі). Тому домінуючим напрямом 
зараз є широке впровадження інформацій-
но-аналітичних систем для прогнозування 
попиту, планування закупівель, управлін-
ня запасами, ефективного мерчандайзин-
га. А те, що впровадження інформаційних 
технологій є ефективним, свідчить робота 

найбільшого за об’ємними та фінансови-
ми показниками супермаркету «РіКоС», 
що у Березному. Впродовж останніх років 
тут навчилися максимально ефективно 
використовувати інформаційні системи та 
програми. 

Відкритим залишається питання підго-
товки підприємств та організацій до робо-
ти в осінньо-зимовий період. Однак, із цим 
не варто зволікати, закликав у своїй допо-
віді Микола Пронін, який впродовж остан-
нього місяця відвідав практично усі орга-
нізації області. Він відзначив, що нині у 
системі серйозну увагу сконцентровано на 
впровадженні енергоефективних програм 
– заміні енергозберігаючих систем опален-
ня, утепленні, заміні вікон та дверей. 

Є ЧОМУ ПОВЧИТИСЯ 
У ВОЛОДИМИРЧАН 
У ході виїзної частини учасники озна-

йомилися із роботою торговельних закла-
дів та закладів ресторанного господарства 
райспоживспілки. Зокрема, гості відвіда-
ли «Кулінарію», Торговельний центр «Рі-
КоС», що у райцентрі, магазини і кафе в 
селах Стара Рафалівка та Більська Воля. 

Володимирецька «Кулінарія» вразила 
учасників не лише сервісом обслуговуван-
ня, а й надзвичайно широким асортимен-
том товарів, левова частка якого – продук-

ція власного виробництва. Зі слів покуп-
ців, вона тут завжди свіжа та якісна. А все 
тому, що під одним дахом ресторанно-тор-
говельного комплексу «Біле озеро» працю-
ють кухня ресторану, кондитерський цех, 
звідки і доставляють продукцію. Володи-
мирецькі кондитери постійно оновлюють 
асортимент. Тому місячний товарообіг 
ресторанного комплексу зростає. 

Потужний авторитет серед місцевих 
жителів має і кооперативний торговий 
центр «РіКоС», який знаходиться в центрі 
Володимирця. Тут надзвичайно широкий 
асортимент товарів, помірні ціни, високий 
сервіс. У маркеті лише продуктів харчу-
вання майже 10 тис. назв. Мають гарний 
вибір промислової групи, яка сягає 20% від 
усього асортименту маркету.  

Непроста доля магазину «Соор-стан-
дарт», що у Старій Рафалівці. Кілька років 
тому, він згорів. Але завдяки старанням 
володимирчан, тепер це сучасна крамни-
ця із вишуканим екстер’єром та привабли-
вим інтер’єром. Тут є усе – від побутових 
дрібниць до будівельних та оздоблюючих 
матеріалів. Надзвичайно широка продук-
това гамма. 

За тим самим принципом працюють і у 
торговельному комплексі, що у Більській 
Волі. Нещодавно, тут завершили ремонт 
кафе «Зустріч». Тепер це сучасний вишу-
каний заклад ресторанного господарства, 
виконаний в українському стилі. Тут усе 
зроблено професійно та грамотно, ефек-
тивно використано кожен метр торговель-
ної площі. Щоб розширити площу кафе, 
кооператори із великого підсобного при-
міщення магазину, який працює із ним під 
одним дахом, зробили гарну банкетну 
залу. Це дозволяє відпочити значно шир-
шому колу відвідувачів. 

На завершення виїзної частини засідан-
ня голова правління споживспілки Петро 
Бараш подякував землякам-володимирча-
нам за гарну організацію заходу і закли-
кав колег взяти максимум користі від по-
чутого та побаченого у Володимирецько-
му районі. Адже головна мета аналогіч-
них заходів і полягає у тому, аби досвід 
колег використовували й інші.

Олена СОБКОВИЧ

На Рівненщині відбулося спільне засідання споживспілки та облспоживспілки на базі Володимирецької райспоживспілки. 
За словами Петра Бараша, голови правління Рівненської споживспілки, результати першого півріччя роботи – обнадійливі.
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Антонiна Бондар-Драгнєва:Антонiна Бондар-Драгнєва:  
«У РЕСТОРАННОМУ БIЗНЕСI НЕ БУВАЄ ДРIБНИЦЬ»

ТЕМА НОМЕРА

КОМПЛЕКС «ЮЖНЫЙ»
Ресторанному бізнесу прав-

ління Болградської райспожив-
спілки на чолі з головою Іваном 
Дімчевим завжди надавало ве-
ликого значення, а останніми 
роками тут відбувся справжній 
прорив. Розташовані у центрі 
міста кілька об'єктів галузі за-
знали глобальної реконструкції, 
модернізації й сьогодні є вели-
ким ресторанним комплексом, 
що включає 10 залів на 500 по-
садкових місць.

– До комплексу «Южный» 
входить ресторан «Жемчужина 
Болграда», кафе-бар «Южная 
ночь» і спеціалізоване дитяче 
кафе «Антошка», – розповідає 
директор районного об'єднання 
громадського харчування і ке-
рівник ресторанного комплексу 
«Южный» Антоніна Бондар-
Драгнєва. – Ми готові прийняти 
різні категорії клієнтів, можемо 
обслужити будь-які замовлення: 
чи то багатолюдне весілля, чи 
вечерю у приватній компанії. 
Для кожного з відвідувачів у нас 
знайдеться і меню, і потрібна об-
становка. Назви залів говорять 
самі за себе: пишні торжества 
відзначаються у «Жемчужном», 
невеликі банкети проводяться у 
«Каминном»... Створені умови 
для відпочинку на свіжому пові-
трі, що важливо, враховуючи 
спекотний клімат краю. Бажаю-
чі можуть самі приготувати собі 
шашлики на мангалі й навіть 
зварити юшку на вогнищі. Наш 
пріоритет – залучити якнайбіль-
ше людей. 

ВІДМІННА КУХНЯ
Не дивно, що ресторанний 

комплекс райспоживспілки дуже 
затребуваний. Заходи проводять-
ся тут постійно, часом по кілька за 
день. Вправні кухарі чудово готу-
ють традиційні страви різних на-
ціональностей, що населяють ре-
гіон: болгарські, гагаузькі, україн-
ські, молдавські тощо. Під силу 
майстрам і сучасні європейські 
страви. Всі представницькі деле-
гації, форуми, екскурсії, конфе-
ренції, словом, усіх гостей міста 
щедро пригощають ресторатори 

Болградської райспоживспілки. 
Звичайно, в результаті слава коо-
перації поширюється і зростає.

КАФЕ «АНТОШКА»
Це фішка ресторанного комп-

лексу. Подібні заклади – рідкість 
навіть в обласних містах, адже 
догодити маленьким відвідува-
чам набагато складніше, ніж до-
рослим. Однак болградські коо-
ператори добре вирішують це за-
вдання. У меню кафе – море всі-
ляких смаколиків: молочні кок-
тейлі, морозиво, тістечка, апетит-
ні канапе, кар топля-фрі, фрукто-
ві желе, солодкі шипучі напої, 
які так полюбляють дітлахи. 
Поки виконується замовлення, 
малята граються на дитячому 
майданчику з фонтаном, де мож-
на пострибати на батуті, поката-
тися на гірці, покачатися на гой-
далці, зрештою, просто побігати. 
Територію огороджено, накрито 
навісом, тому гратися зручно і 
цілком безпечно.

Відвідавши «Антошку», дити-
на, звичайно, просить батьків 
привести її знову до цього чудово-
го закладу. Похід сюди на вихідні 
став уже доброю традицією для 
багатьох місцевих родин. Крім 
того, у кафе влаштовують дитячі 
свята, святкують дні народжен-
ня, проводять шкільні випускні 
вечори. А ще тут харчуються па-
цієнти дитячого реабілітаційного 
центру, розташованого непода-
лік. Дружному колективу закла-

ду нудьгувати не доводиться, ро-
боти вистачає завжди. 

ВАЖЛИВІ ДЕТАЛІ
– У ресторанному бізнесі немає 

дрібниць, – підкреслює Антоніна 
Олексіївна. – Важлива буквально 
кожна серветка, кожна складочка 
на скатертині, та особливо – осна-
щення кухні, якість їжі, культура 
сервіровки й обслуговування клі-
єнтів. Приміром, страви, що по-
даються на стіл, повинні мати 
певну температуру. Дотримання 
цього правила полегшує спеці-
альне пристосування – марміт, і 
ми його маємо. Та й взагалі кух-
ню обладнано відповідно до но-
вітніх технологічних вимог. До 
нас нерідко приїжджають іно-
земні гості з близького і далеко-
го зарубіжжя. Здебільшого вони 
залишаються задоволені.

ГОРДІСТЬ РОДИНИ
Скажу відверто, побачивши 

Антоніну Бондар-Драгнєву, я тро-
хи здивувалася. Тендітна приві-
тна дівчина виглядала молодшою 
своїх 29 років. Подумалося, невже 
вона спроможна впоратися з цією 
махиною? – інакше не назвеш 
комплекс «Южный».

Втім, поспостерігавши за ди-
ректором у процесі роботи, пере-
коналася: ресторанне господар-
ство у надійних руках. Молода 
пані Антоніна – керівник компе-
тентний, впевнений, з сильним 
характером. Цими якостями, та й 
обличчям вона нагадала свою рід-
ну тітку Віру Карасаву, заступни-
ка голови правління Болградської 
райспоживспілки, жінку, яку 
знаю і поважаю вже багато років. 

– Тоня – наша гордість, – поді-
лилася Віра Антонівна. –  2010 р. 

з червоним дипломом закінчила 
Полтавський університет еконо-
міки і торгівлі, де отримала спе-
ціальність менеджера, ступінь 
магістра. І ось не побоялася взя-
ти на себе відповідальність за 
ресторанне господарство систе-
ми, причому в той період, коли 
галузь у нашому районі пережи-
вала немов би нове народження, 
піднімалася на більш сучасний 
рівень. 

НАДІЙНЕ ПЛЕЧЕ
Потрібно визнати, що рішу-

чість і завзятість – це якісь ро-
динні риси. Адже й сама Віра Ан-
тонівна – зразок працьовитості, 
відданості професії. Вона – най-
ближчий помічник голови прав-
ління райспоживспілки Івана Ді-
мчева, і якщо його можна назва-
ти стратегом, то Віра Карасава – 
досвідчений тактик.

– Певні тактичні, а часом і ди-
пломатичні дії у нашій роботі не-
обхідні, – погодилася Віра Антонів-
на. – Потрібно вибудовувати сто-
сунки з місцевими органами вла-
ди, проводити всілякі узгодження, 
писати листи, отримувати дозволи 
на ту ж модернізацію і благоустрій 
території. Доводиться боротися й 
за зниження ставки з податку на 
землю. У цьому мені допомагає мій 
депутатський статус, я вже третю 
каденцію поспіль відстоюю у місь-
кій раді інтереси споживчої коопе-
рації, а також підприємницького 
співтовариства, адже в нас у систе-
мі оформлені суб'єкти підприєм-
ницької діяльності. 

ПЛОТЬ ВІД ПЛОТІ 
КООПЕРАЦІЇ 
Енергійна Віра Антонівна бага-

то чому навчила племінницю, на-
самперед тонкощам кооперативної 
економіки, науці управління під-
приємством, мистецтву ділового 
партнерства і, звичайно, чуйному 
ставленню до кожного члена колек-
тиву, завдяки чому найкраще роз-
кривається потенціал людини, при-
носячи користь спільній справі.

При цьому Антоніна має гли-
бокі знання з бухгалтерії, і тут її 
наставницею стала мати – Ірина 
Антонівна Бондар, яка 10 років 
пропрацювала головним бухгал-
тером підприємства «Стройсер-
вис» Болградської райспожив-
спілки. Без перебільшення, дівчи-
на – плоть від плоті кооперації. 

– Є на кого рівнятися, – усміх-
нулася вона. – Мама, тітка і, зви-
чайно, голова правління райспо-
живспілки Іван Гаврилович Дім-
чев – гідні приклади для насліду-
вання. Мені пощастило, що трудо-
вий шлях я розпочала поруч з та-
кими чудовими людьми. Дуже 
хочу виправдати їхню довіру, а го-
ловне – обожнюю свою роботу.

Ольга НАГІРНЯК
На знімку на 1-й стор.: кооперативна 
династія – Віра Карасава, Ірина Бон-

дар, Антоніна Бондар-Драгнєва «Антошка»: ігровий майданчик«Жемчужный» зал ресторану

За стійкою дитячого кафе Вікторія Бєрова, Лариса Дарій, Людмила Ялама

Кухня ресторанного комплексу

«Великий успіх складається з багатьох передбачених 
та продуманих дрібниць». 

Василiй КЛЮЧЕВСЬКИЙ, росiйський iсторик, академiк
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COOP: РЕГІОНИ

Є ТАКА ДУМКА

МЕРЕЖЕВИЙ  РИТЕЙЛ – НАЙЕФЕКТИВНІШИЙ 
РОЗВИТОК  КООПЕРАТИВНОГО РОЗДРОБУ

В 
Мукачівській райспо-
живспілці намагаються 
впроваджувати елемен-
ти мережевого ритейлу, 
формують спілчанський 

роздріб так, аби розширити коо-
перативну присутність на місце-
вому споживчому ринку, підви-
щити конкурентоспроможність 
та ефективність продажів. Як це 
відбувається, розповів голова 
правління Мукачівської райспо-
живспілки Іван Рубіш.

– Заходи, які ми вживали доне-
давна з  реконструкції, модерніза-
ції торговельної мережі, дозволи-
ли споживчій кооперації упевне-
но триматися на споживчому 
ринку. Це добре, але маємо дума-
ти про перспективу. Адже у вели-
ких містах, райцентрах бачимо 
широкомасштабну експансію ве-
ликих торговельних мереж, які 
потроху витісняють й окремі коо-
перативні структури. Не за гора-
ми час, коли потужні мережі до-
беруться і до великих сіл. Тому 
потрібно діяти  на випередження, 
що ми вже робимо. 

Одна із економічно сильних 
первинних ланок – Великолучків-
ське споживче товариство, яке 
проводить обслуговування сіль-
ського населення у 23 торговель-
них закладах та розвивається на 
принципах мережевого ритейлу. 
Скажете, а що тут особливого? 
Адже споживча кооперація за 
своєю природою, наявністю 
матеріально-технічної бази, фор-
матом  продажу товарів і є та 
сама мережа.

Дозвольте вам заперечити. 
Сьогодні кооперативна торгівля 
стала більше роз’єднаною, ніж 
об’єднаною структурою навколо 
спільної мети. Нинішня форма 
організації роботи кооперативно-
го роздробу – прямий шлях у не-
буття. Сучасний виробник, поста-

чальник товарів віддає перевагу 
співпраці з великими торговель-
ними структурами, а не з кожним 
магазином окремо. Звідси наші 
проблеми, відсутність покупців, 
втрачені доходи. Розпочинаючи 
свій проект зі створення мереже-
вого ритейлу у Великолучків-
ському СТ, ми взяли за основу до-
свід кооператорів Тернопільщи-
ни. Вони у цій справі лідери. 

Мережа нашого споживчого 
товариства була готова до такої 
діяльності швидко, бо вже були 
комп’ютеризовані процеси обліку 
продажу товарів, встановлено су-
часне торговельне, холодильне 
устаткування тощо. За винятком 
кількох магазинів у сільській міс-
цевості, які за згодою споживчих 
товариств району, до яких вони 
належали, увійшли в цей проект. 
Їх передали в оренду великолуч-
ківській первинній ланці та зро-
били реконструкцію.

Оскільки вся торговельна ме-
режа споживчого товариства 
була комп’ютеризована, це зна-
чно полегшило нам роботу у на-
лагодженні співпраці з виробни-
ками і постачальниками товарів, 
у формуванні асортименту про-

дукції, цінової політики. Поді-
ливши магазини за форматом ді-
яльності, встановили контроль за 
торговельними процесами та ви-
могами до їх роботи. Сьогодні ме-
режа споживчого товариства пра-
цює з єдиною системою логісти-
ки, єдиною товарною, ціновою по-
літикою. Всіма цими процесами 
управляють спеціалісти спожив-
чого товариства.

Чого не вистачає у нашій діяль-
ності? Це єдиного централізовано-
го центру закупівель товарів на 
рівні Укркоопспілки, із значно 
комфортнішими умовами закупі-
вель. Ми повинні зробити цей 
дуже важливий крок до побудови 
спілчанської роздрібної торгівлі. 

СКЛАДОВОЮ НИЗЬКОЇ 
ЦІНИ НА КООПЕРАТИВНІ 

ТОВАРИ Є ПОСТІЙНА 
НАЯВНІСТЬ ОСНОВНОГО 

АСОРТИМЕНТУ, ДОСТУП-
НІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ ДЛЯ ПОКУПЦІВ

Нехай на перших порах до її 
складу входитиме 30-50 сучасних 
торговельних підприємств з об-
ласті, але це вже зробить конку-
рентоспроможнішою нашу торгів-
лю. У Мукачівській райспожив-
спілці вже сьогодні готові влитися 
у таку структуру  4-5 магазинів.

Потрібно удосконалювати коо-
перативну організаційну струк-
туру, яка «засмічена» великою 
кількістю дрібних господарю-
ючих суб’єктів, які переважно ді-
ють малоефективно та стражда-
ють хворобою «самостійності». 
Такі структури повинні розділя-

ти кооперативні погляди та руха-
тися з системою споживчої коопе-
рації в одному напрямі. 

Зі сторінок нашого часопису 
«Вісті…» дізнався, що в Україні 
ще є районні кооперативні струк-
тури, в складі яких функціонують 
50-70 суб’єктів. Як на мене, це не 
що інше, як шлях у нікуди.

Та повернімося до торговель-
ної мережі Великолучківського 
СТ. Запровадження елементів ме-
режевого ритейлу дозволило спо-
живчому товариству приростити 
обсяги продажів товарів за перше 
півріччя цього року на третину, 
знизити витрати обертання, а, 
отже, пропонувати покупцям ціни 
на продукцію нижчі, ніж в інших 
магазинах. Складовою низької 
ціни на кооперативні товари є по-
стійна наявність основного асор-
тименту, доступність торговель-
них закладів для покупців. Отже, 
споживче товариство отримує 
більше прибутків за рахунок обо-
ротів. Наші сільські торговельні 
заклади стали прибутковими, 
коли кожна торговельна операція 
приносить економічну вигоду. 
Саме ж споживче товариство ак-
тивно підтримує бюджет сіль-

ських громад. Лише у Великих 
Лучках кооперація сплатила у бю-
джет місцевого органу самовряду-
вання за перше півріччя ниніш-
нього року понад 500 тис. грн.

Однак, торговельна націнка 
далеко не єдине джерело доходу 
від мережевої торгівлі спожив-
чого товариства. У нас встанов-
лені маркетингові послуги, 
оплачувані постачальниками 
продукції.  Також первинна лан-
ка заробляє на промоушен-
акціях, рекламі тощо. До речі, 
для зручності покупців у наших 
крамницях  встановлені банків-
ські термінали для зняття готів-
ки, проведення будь-яких плате-
жів, покупець за покупку у спіл-
чанському магазині може розра-
хуватися  коштами зі своєї бан-
ківської картки.

Зараз ми вирішуємо ще одну 
проблему – розширення торго-
вельних площ у своїх сільських 
крамницях задля того, аби отри-
мати більше місця для товарної 
викладки, розширити торгівлю 
непродовольчими товарами. Для 
цього реконструюємо складські 
приміщення, інші допоміжні пло-
щі в магазинах, які органічно вли-
ваються у загальний інтер’єр. 

Є й проблеми, з якими стикає-
мося на шляху побудови мереже-
вої торгівлі. Одна із них – відсут-
ність кваліфікованих кадрів для 
роботи у сучасному кооператив-
ному роздробі на селі. І це при 
тому, що пропонуємо заробітну 
плату у 5 тис. грн. і вище. Хоча ми 
працюємо у тісному контакті з 
Мукачівським кооперативним 
коледжем,однак уникнути «ка-
дрового голоду» поки не вдається. 
Але наш досвід свідчить про го-
ловне – за об’єднанням в мереже-
вий ритейл майбутнє сучасної  
кооперативної торгівлі.

Записав
Михайло МАЗУР

  ЗАКАРПАТТЯ    Тільки мережевий ритейл може забезпечити динамічний розвиток торгівлі в Україні. Логічно, що він 
не може оминути й споживчу кооперацію, де одним із основних видів діяльності є торгівля. За умови, що самі 
кооператори будуть зацікавлені у такому розвитку.

Іван Рубіш

Торгова мережа Великолучківського СТ
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КАДРИ

 ЖИТОМИРЩИНА   У життєвому щоденнику, 
спочатку Тамари Ткач, а затим Тамари 
Адамівни Стрюковатої, є записи пам'ятних 
дат, подій, які відігравали і відіграють го-
ловні ролі у формуванні її як особистості, 
як професіонала своєї справи, як керівни-
ка і врешті-решт, як людини. А ще є бага-
то бажань, які вона обов’язково здійснить. 
Дарма, що не чарівниця…

С
еред важливих подій Тамари Стрюковатої – 
школа, Житомирський кооперативний тех-
нікум, Олевська райспоживспілка – із поса-
дою інвентаризатора, комбінат громадсько-
го харчування – де працювала економістом, 

заступником головного бухгалтера, заступником ди-
ректора, головним бухгалтером і, нарешті, із 2008-го 
і до сьогодні – директором цього комбінату. За цей 
час, без відриву від основної роботи, вийшла заміж за 
колегу-кооператора, народила двох доньок, закінчи-
ла Львівську комерційну академію за спеціальністю 
облік і аудит. Поєднувати обов'язки керівника на ро-
боті з обов'язками дружини, мами і хазяйки – справа 
далеко не проста. Але ж хто хоче чогось досягати – 
той досягне.

Ресторан «Уборть», кафе «Кулінарія» і «Золотий 
ключик», що у центрі Олевська, кондитерський цех і 
кухні, буфети і закусочні по селах району, харчування 
семи тисяч школярів, – все це вимагало повсякденної 
пильності, уваги, сприяння у вирішенні поточних і 
планових робіт, невідкладних справ, знань і досвіду та 
позанормового часу. А враховуючи те, що Олевський 
район повністю потрапив під чорне крило Чорнобиль-
ської трагедії – зусиль вимагалося значно більше. 

Склалося так, що олевські кулінари – постійні 
учасники Всеукраїнських та обласних конкурсів про-
фесійної майстерності кулінарів і кондитерів, які 
проводять Укркоопспілка і облспоживспілки, де олев-
ські майстрині виборюють, як правило, одне із пер-
ших двох призових місць. Та й загалом без короваїв, 
які випікають підопічні кооператори-кондитери Та-
мари Стрюковатої, Олевськ не зустрічає і не прово-
джає жодного поважного гостя, без них не відкрива-
ється жоден захід, без них не святкують поліщуки ве-
сіль. Щоправда, про таке у життєвому щоденнику Та-
мари Адамівни майже нічого не сказано. Натомість 
має багато Подяк, Почесних грамот і грамот правлінь 
обласної і районної Споживспілок, обласної і район-
ної держадміністрацій, міського голови, районної 
ради, міського відділу освіти, які прикрашають стіни 
директорського кабінету.

Втім, проблем також вистачає. Після того, як дер-
жава позбавила пільг на безкоштовне харчування по-
терпілих від Чорнобильської аварії 4-ї категорії радіо-
активного забруднення, не маючи достатніх коштів, 
щоб виграти тендер на харчування школярів, олев-
ські кооператори харчують сьогодні всього лишень 
близько тисячі учнів шкіл міста і навколишніх сіл за 

рахунок коштів батьків. Тож ідуть пошуки нових ре-
зервів і шляхів для підвищення ефективності госпо-
дарювання, для наповнення спілчанської казни, для 
покращення торговельного обслуговування населен-
ня і задоволення його соціально-економічних про-
блем. Одним із шляхів вирішення цих питань є роз-
виток власного виробництва, збільшення асортимен-
ту й поліпшення якості виробленої продукції і при-
готовлених страв. А для таких дій у Тамари Адамівни 
є все: професійна команда однодумців, особистий до-
свід і знання, прагнення зробити краще, досягти біль-
шого, і, що не менш важливо, вік, який дозволяє їй це 
реалізовувати. Адже сьогодні у її життєвому щоден-
нику з'явилося лишень дві п'ятірки – відмінні оцінки 
за відмінно прожиті роки.

– Тамаро Адамівно, що допомагає вам завжди триматися 

на позитиві? 

– А хто мені подарує свято, гарний настрій, навіть 
коли «душа болить і серце плаче»? Тим паче від мого 
настрою у значній мірі залежить погода у моєму влас-
ному домі та настрій і мікроклімат у колективі. З по-
ганим настроєм навіть на кухню немає чого заходити, 
і якісь важливі справи розпочинати. Я за натурою 
оптимістка. Так  мені легше іти по життю.

– Що найбільше забирає оптимізму?

– Повідомлення із східних рубежів країни, невпев-
неність у завтрашньому дні, особливо у молодих лю-
дей. Образливо усвідомлювати, що краща молодь на-
магається із країни виїхати. 

– Що найбільше цінуєте в людях?

– Чесність, порядність, щирість, доброту і відвер-
тість. Я намагаюся дотримуватися цих чеснот у від-
ношенні з людьми і від них того ж чекаю, оскільки 
певна, що стосунки мають будуватися на взаємній 
довірі.

– Тамаро Адамівно, якби була у вас машина часу і десь так на 

років 40 повернутися назад, щоб ви змінили у своєму житті?

– Я людина віруюча і за все, що маю, дякую Богу. Я 
сповна використала надані мені можливості для від-
мінного навчання у школі, в технікумі, в академії, 
для успішної роботи, для створення сім'ї.

– Розкажіть про вашу сім'ю?

– Чоловік Сергій завжди був моєю міцною і надій-
ною опорою та підтримкою. Після ліквідації наслід-
ків Чорнобильської трагедії, безпосереднім учасни-
ком якої він був і внаслідок чого став інвалідом, мені 
часто доводиться бути його опорою і підтримкою. 
Хоча без роботи він ніколи не буває. У нас дві доньки 
Альонушка і Лілія, в обох вищі освіти, а у Лілії аж 
дві. Маємо синів-зятів і уже трійко внучат, яких дуже 
люблю. Діти живуть у Києві, а коли приїжджають, то 
у нас велике справжнє родинне свято.

– І які страви переважають на святковому столі професій-

ного кулінара?

– Усе наше, традиційне, калорійне і смачне! Силь-
на стать надає перевагу шашликам та іншим м'ясним 
стравам, доньки полюбляють мамин суп, а онуки – 
Влад, Андрій і Агнешка, їм відповідно 13, 5 і 3 роки, 
наліпивши з бабусею вареників і пельменів, на них і 
відводять душу.

– Що б хотіли побажати собі сьогодні?

– Я не з тих, хто хоче зірку з неба. Але дуже хочу 
якомога довше залишатися у статусі доньки, дитини, 
тож щоб здоровими були мої батьки, Катерина Пе-
трівна і Адам Іванович, котрі мешкають у нашому 
рідному селі Артинськ, що за 7 км від Олевська. Ба-
жаю, щоб здоровими і щасливими були усі мої чет-
веро дітей, онуки, чоловік. Бажаю успіхів і процві-
тання моєму рідному колективу зокрема і споживчій 
кооперації в цілому. Я ж усім своїм бажанням і спри-
ятиму у їх здійсненні.  

Зоя ЦВЄТАЄВА 

БАЖАННЯБАЖАННЯ, 
ЯКI ЗДIЙСНИТЬ НЕ ЧАРIВНИК

Зі своїми доньками – Альоною і ЛілієюТамара Адамівна Стрюковата

На обласному святі обжинків На обласному конкурсі професійної майстерності

«Бажання необхідні, щоб життя постійно перебувало в русі».
Семюел ДЖОНСОН, англiйський критик, лексикограф i поет 
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CТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

  МОЖЛИВОСТІ

КОЛИ ГОЛОВНЕ – 
БАЖАННЯ ВЧИТИСЯ
Безкоштовне навчання за кордоном 

для українських студентів реальне! 
Молодь починає розуміти, що можли-
востей для саморозвитку, пізнання чо-
гось нового, захопливих знайомств та 
подорожей стає набагато більше. По-
трібно просто вмикати свої комуніка-
ційні навички і цікавитися що є, де 
воно, як туди потрапити, що потрібно 
зробити і т. д. А якщо ще й скористати-
ся Інтернетом, то взагалі можна «від-
копати» багато корисних програм об-
міну, стипендійних програм, грантів, 
стажувань тощо. Таким чином ви бу-
дете здобувати освіту в українському 
виші і паралельно навчатиметеся в 
іноземному університеті. А практикою 
вже доведено, що українські випускни-
ки європейських освітніх програм кра-
ще адаптовуються до змін на ринку 
праці, стрімко розвивають свою про-
фесійну кар’єру та активно знаходять 
можливості для особистісного росту.

Erasmus+ – одна із найглобальні-
ших сучасних міжнародних про-
грам.

З ІСТОРІЇ ВИНИКНЕННЯ 
ТА РОЗВИТКУ ERASMUS+
Erasmus+ є наймасштабнішою про-

грамою міжнародних обмінів. У 2014 
році вона об’єднала такі відомі про-
грами, як Erasmus, Erasmus Mundus, 
Tempus, Youth in Action та ін. Узяти 
участь у програмі можуть українські 
студенти, науковці та організації, ді-
яльність яких пов’язана із галузями 
освіти, науки, культури та спорту.

Наприкінці 1980-х років у європей-
ських університетах здійснювалися 
короткочасні обміни викладачів та 
студентів. Через 7 років Європейською 
комісією було прийнято рішення про 
створення програми Erasmus, з метою 
координації таких обмінів. А назвали 
її на честь гуманіста Еразма Роттер-
дамського, який постійно подорожу-
вав, а під час мандрів працював у різ-
них університетах Європи. Окрім того, 
Erasmus – це акронім, що розшифрову-
ється як «Схема дії Європейського 
співтовариства для підвищення мо-
більності студентів» (англ. Erasmus – 
European Community Action Scheme 
for the Mobility of University Students). 
Спочатку учасниками програми стали 
виші всіх 28 країн Євросоюзу, а також 
Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейну та 
Туреччини. У 2004 році було започат-
ковано програму Erasmus Mundus, що 
розраховувалася на громадян країн, 
які не входили до складу ЄС.

А в 2014 році 7 європейських про-
грам, пов’язаних з освітою, наукою, 
культурою та спортом об’єдналися в 
одну нову – Erasmus+. Україна також 
є країною-партнером цієї програми. 
Тому українські студенти і науковці 
можуть сміливо брати в ній участь. 

НАПРЯМИ РОБОТИ 
Проекти роботи реалізовуються в 

межах п’яти напрямів: 
  KA1 (Kay Action 1) – Індивіду-

альна навчальна мобільність. Цей 
напрям передбачає обмін викладачів, 
студентів та адміністративного пер-
соналу навчального закладу між уні-
верситетами країн-партнерів і країн-
членів програми, зокрема і України. 

  KA2 – Проекти співпраці. Та-
кий напрям був сформований на осно-
ві минулої програми Tempus. На-
вчальні заклади та організації з усьо-
го світу можуть подавати заявки на 
участь у ньому, з метою співпраці для 
спільного винайдення інновацій та 
обміном передовим досвідом. 

  KA2 – Підтримка реформ у 
сфері вищої освіти. Тут увагу сфоку-
совано на модернізацію вищої освіти. 
Багато питань відводиться і належно-
му функціонуванню Болонського про-
цесу та підтримці міжнародного діа-
логу в сфері освітньої політики. 

  Проекти Жана Моне. Мета цієї 
програми – сприяння поширенню в сві-
ті навчальних програм, що присвячені 
Євросоюзу та євроінтеграційним про-
цесам. Таким чином гранти надаються 
навчальним закладам чи іншим орга-
нізаціям, що розробляють такі навчаль-
ні програми, а також проводять обмін 
студентів у межах цієї тематики. 

  Спорт. Підтримка проектів, що 
стосуються розвитку спорту та спор-
тивної діяльності. 

ХТО МОЖЕ БРАТИ УЧАСТЬ 
У ПРОГРАМІ?

 

1. Вищі навчальні заклади та інші 
організації освітньої галузі країн Єв-
росоюзу та країн, що орієнтовані на 
розвиток сфери вищої освіти. 

2. Студенти, аспіранти, науковці та 
викладачі цих країн. 

ІНДИВІДУАЛЬНА ЗАЯВКА
Дуже часто в програмі Erasmus+ 

беруть участь студенти, викладачі, 
аспіранти в індивідуальному поряд-
ку. Тут варто розуміти, що йдеться 
про участь у проектах, що фінансу-
ються за напрямами співпраці між 
університетами та установами. На-
приклад, якщо ваш виш налагодив 
співпрацю з обміну студентами з ін-
шим європейським ВНЗ, тоді ви може-
те брати участь у конкурсі, що вла-
штовує керівництво цього європей-
ського університету для відбору 
студентів-учасників. Тому всю необ-
хідну інформацію щодо документів, 
які потрібні для участі та іншу інфор-
мацію щодо програми ви можете отри-
мати в міжнародному відділі вашого 
університету. 

РОЗШИРЮЙ  ГОРИЗОНТИРОЗШИРЮЙ  ГОРИЗОНТИ  
ТА НАВЧАЙСЯ ЗТА НАВЧАЙСЯ З 
…ТАК, ЯК ЦЕ ЗРОБИВ ІВАН КВАША, СТУДЕНТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ» ЛТЕУ, 
ЯКИЙ ЗА ПРОГРАМОЮ ERASMUS+  ЇЗДИВ НА СЕМЕСТРОВЕ НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТ МІСТА ПАРДУБІЦЕ (ЧЕХІЯ).

Тетяна ПАНАСЮК

СС
туденти  коопера-
тивних вишів ак-
тивно використову-

ють можливості закор-
донних програм. Так, у 
Львівському торговель-
но-економічному універ-
ситеті викладачі спону-
кають студентів не сиді-
ти на місці, а постійно 
розвиватися, вивчати іно-
земні мови та черпати до-
свід передових світових 
навчальних закладів. 
Програма обміну сту-
дентів та викладачів 
Erasmus+ також діє в 
ЛТЕУ. Іван Кваша, сту-
д е н т  с п е ц і а л ь н о с т і 
«Комп’ютерні науки» 
ЛТЕУ, за програмою 
Erasmus+ їздив на семе-
строве навчання в універ-
ситет міста Пардубіце 
(Чехія). Іван охоче поді-
лився враженнями від 
участі в програмі, а та-
кож розповів про особли-
вості вищої освіти по-
європейськи: 

– У ЛТЕУ дуже теплі 
стосунки між студентами 
та викладачами. Я би ні-
коли не дізнався про 
Erasmus+, однак у дека-
наті мого факультету роз-
повіли про програму, які 
документи потрібно і т.д. 
Із того моменту все було 
вирішено.

Коли я почав підготов-
ку до участі, зізнаюся, що 
часу ніколи не вистача-
ло. Усі документи дово-
дилося чекати вічність. 
Тому починати рекомен-
дую завчасно. Біганини 
буде достатньо, проте 
хвилюватись не треба.

Навчальний процес у 
Чехії значно відрізняєть-
ся від нашого. Лекції від-
відувати не обов’язково, 
але іспити приймають 
строго. Матеріалу, запи-
саного під час лекцій, не 
достатньо для хорошої 
оцінки. Тому Гугл і біблі-
отека в допомогу! До 
речі, оцінки там незвич-
ні для нас: 1 – це наша 

п’ятірка (відмінно), а 4 – 
перездача. Учасники 
програми самі обирають 
бажані предмети з до-
статньо великого списку. 
Головна умова – набрати 
необхідну кількість кре-
дитів.

Навчання проходило 
англійською мовою, але 
життя було досить неком-
фортне, оскільки не кож-
ний чех знає англійську. 
Виникали проблеми в ма-
газинах, автобусах і на-
віть у гуртожитку. Ан-
глійською в нашому гур-
тожитку володіли макси-
мум двоє людей з управ-
ління. Але нам пощасти-
ло і ще кілька людей зна-
ли російську, хоч і лама-
ну. До того ж, ми зустріли 
досить багато земляків-
українців та росіян, які 
навчаються там на по-
стійній основі. Вони над-
звичайно нам допомогли 
в наші перші дні перебу-
вання в Чехії.

На подив, адаптація 
пройшла досить легко. 
Зустрічі всіх учасників 
програми щочетверга зве-
ли нас із багатьма людь-
ми з різних країн.

Що стосується чеських 
студентів, то в нас не 
було спільних занять із 
ними. Однак те, що ми ба-
чили на власні очі й чули 
про них, говорить про їх 
серйозність й інтерес до 
навчання.

Через те, що ми самі 
складали графік занять, 
п’ятниця в нас була віль-
на, що давало нам додат-
кові можливості. Завдя-
ки Еразмусу я побачив 
Європу. Подорожував я 
дуже багато. 

Але в серці назавжди 
залишилися Братислава, 
Рим і Венеція. 

Можу сказати, що піс-
ля навчання в Чехії за 
програмою Еразмус мій 
світогляд змінився. Піс-
ля Європи, я ще більше 
полюбив Україну. Я поба-
чив світ і зрозумів, що 
душа моя належить Льво-
ву. Моя розмовна англій-
ська стала на рівень, 
якщо не на два, вище. 
Але, якщо мені випаде ще 
один шанс поїхати за 
цією програмою знову, я 
буду хапати цю можли-
вість обома руками.

Із твердженням, що 
українській освіті ще да-
леко до європейської, аб-
солютно не згоден. Тре-
ба розуміти, що менталі-
тет студентів відрізня-
ється на 100%. Якщо ти 
не хочеш вчитись, то 
тобі не допоможуть ні 
наша, ні європейська 
освіта. До того ж, у ви-
шах Європи багато часу 
відводиться для самоос-
віти. Тому тут потрібно 
реально багато навчати-
ся, а поблажок від викла-
дачів годі й чекати. 

ЕРАЗМУС-ЖИТТЯ В ЧЕХІЇ ЕРАЗМУС-ЖИТТЯ В ЧЕХІЇ 
СТУДЕНТА КООПЕРАТИВНОГО ВИШУСТУДЕНТА КООПЕРАТИВНОГО ВИШУ

Іван Кваша (праворуч) разом із одногрупником 
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До 2014 року у літні місяці в 
українських медіа постійно 
з’являлася чупакабра – міфічна 
істота, яка знищувала свій-
ських тварин та створювала ат-
мосферу регульованого саспен-
су. Насправді чупакабра – це 
спосіб заповнити інформацій-
ний вакуум, який виникав що-
літа. На жаль, зараз ситуація в 
інформаційній сфері дещо 
інша.

Четвертий рік триває проти-
стояння з Росією, і кожного 
серпня в Україні згадують про 
трагедію Іловайська. Згадують, 
бо це надзвичайно болісна сто-
рінка нашої новітньої історії, а 
факт безпосереднього втручан-
ня російських військ був не-
одноразово зафіксований. На-
гадую, що події на Донбасі того 
спекотного літа не лише спри-
чинили підписання перших 
Мінських домовленостей, але і 
призвели до суттєвої зміни під-
ходів країн НАТО до ситуації 
на сході України.

Начальник Генерального 
штабу Віктор Муженко у 
інтерв’ю «ЛігаБізнесІнформ» 
наголосив не лише на тому, що 
на Донбасі нині триває позицій-
на війна, але й підкреслив, що 
довіра українського народу до 
Збройних Сил – серйозний фак-
тор стримування повномас-
штабної російської агресії. Це, 
звісно, не означає, що в Кремлі 
відмовилися від прагнення гра-
ти м’язами на російсько-україн-
ському кордоні, адже у березні 
2018 року там відбудуться пре-
зидентські вибори, на яких чер-
гову перемогу має здобути Пу-
тін. Проте зовнішньополітична 
кон’юнктура сьогодні далеко не 
на користь Росії, а Збройні Сили 
України серйозно зміцнилися.

Однак не є секретом, що Ро-
сія продовжує робити ставку на 
розхитування ситуації в Украї-
ні зсередини. «Політична ней-
тралізація» керівництва країни 
та заміна його політиками, які 
будуть більш готовими до діа-
логу з Кремлем, випливають з 
логіки дій команди Путіна. 

Вона володіє достатнім обся-
гом фінансових, інформацій-
них та організаційних ресурсів, 
аби постійно шукати нові мож-
ливості для розхитування ситу-
ації в Україні. І новий санкцій-
ний закон, ухвалений в США, і 
позиція країн ЄС, на жаль, да-
леко не означають, що Захід за-
цікавлений у дезінтеграції Ро-
сійської Федерації. Швидше у 
західному істеблішменті й на-
далі триватиме боротьба між 
тими, хто прагне покарати 
агресора, та тими, хто прагне 
повернутися до business as 
usual з Кремлем.

На жаль, часом складається 
враження, що в Україні це розу-
міють далеко не всі. У середині 
липня на звичні канікули піш-

ли парламентарії, і вони пере-
стали тішити громадян новина-
ми про власну політичну актив-
ність. Адже навряд чи потішить 
виборців новина про те, що 
лише четверо народних обран-
ців цього року скористалися 
для відпочинку санаторіями 
Державного управління справа-
ми. Насправді депутатському 
корпусу сьогодні як ніколи по-
трібно жити проблемами вибор-
ців, але подібні наміри залиша-
ються добре прихованими.

Хоча прихильникам достро-
кових парламентських та пре-
зидентських виборів не вдалося 
реалізувати своїх намірів щодо 
їх проведення, кінцівка 2017 
року буде, на жаль, останнім 
періодом, коли політики змо-
жуть діяти, не особливо зважа-
ючи на фактор виборчої кампа-
нії. Чи зможе Верховна Рада, 
президент та уряд діяти зваже-
но та організовано – питання 
риторичне, оскільки вектори 
інтересів представників полі-
тичної еліти сьогодні різні. 

Оцінки діяльності Петра По-
рошенка на посаді президента 

лишаються діаметрально про-
тилежними, проте навряд чи 
хтось має сумнів, що він нама-
гатиметься зберегти прези-
дентську посаду під час на-
ступних виборів. Попри чис-
ленні критичні стріли, випуще-
ні на адресу глави держави, 
шанси здійснити заплановане 
у нього є. Щодо інтересів сус-
пільства та факторів змін у 
ньому, можна відзначити, що 
представники нової політичної 
хвилі  не мають реальних мож-
ливостей виграти президент-
ські вибори, а спроби шукати 
власного Макрона виглядають 
дещо наївними, адже у полі-
тичному сенсі Україна відстає 
від країн Західної Європи на 
десятки років, від сусідів – на 
15-20 років, і це відставання, на 
жаль, не скорочується.

Втрата Міхеїлом Саакашвілі 
українського громадянства не 
вплинула на президентські 
рейтинги, оскільки законодав-
ство не дозволяло йому претен-
дувати на участь у ближчих ви-
борах Президента України. 
Юлія Тимошенко витримує 
надто тривалу паузу як для лі-
дера за соціологічними показ-
никами, а більшість учасників 
президентського рейтингу ро-
бить заяви за принципом «Чим 
гірше – тим краще». Схоже, ця 
ситуація буде визначальною і у 
новому політичному сезоні, 
який традиційно стартує в 
Україні на День Незалежності. 

Оскільки Україна – парла-
ментсько-президентська респу-
бліка, і будь-які спроби змен-
шити повноваження Верховної 
Ради виглядатимуть як полі-
тичне самогубство, хотілося б 

побачити узгоджену гру парла-
ментаріїв на полі національних 
інтересів. На жаль, тривалі спо-
радичні спалахи активності ни-
нішньої парламентської коалі-
ції швидше додають аргумен-
тів прихильникам перевиборів, 
ніж демонструють конструк-
тивне налаштування депутатів 
восьмого парламентського 
скликання.

Тим часом на порядку денно-
му – затвердження нового голо-
ви Національного банку, кан-
дидатура якого має бути внесе-

на президентом, оновлення 
складу Центральної виборчої 
комісії, 80% членів якої пере-
працювали на своїх посадах 
вже більше 3 років. Про скасу-
вання депутатської недоторка-
ності та перехід до відкритих 
партійних списків (це передви-
борчі обіцянки ще осені 2014-
го), на жаль, не йдеться, як і про 
перетворення парламенту на 
машину для підтримки реформ 
в Україні. 

Уряд Володимира Гройсма-
на за будь-яку ціну хотів би ви-

глядати осередком стабільнос-
ті навіть після уникнення пу-
блічного звіту про рік своєї ді-
яльності. Прем’єру вдалося до-
битися ухвалення змін до бю-
джету-2017, які посилили фінан-
совий документ країни конфіс-
кованими «коштами Янукови-
ча», добитися ухвалення у пер-
шому читанні пенсійної рефор-
ми. Він обіцяє не допустити ви-
холощення перетворень у пен-
сійній та медичній сферах, які 
не назріли, а перезріли, проте 
навряд чи зможе опиратися на 
постійно існуючу парламент-
ську більшість, а кадрові пи-
тання ризикують створити тур-
булентність урядової влади. 
Проте саме восени потрібно 
знайти заміну міністрам аграр-
ної та інформаційної політики, 
відшукати нового голову «Укр-
залізниці» замість Войцеха 
Балчуна та – не виключено – по-
силити склад голів обласних 
адміністрацій.  Непродумані 
заяви міністра соціальної полі-
тики Андрія Реви заклали міну 
сповільненої дії під урядові та 
особисто прем’єрські позиції. 

Новий політичний сезон в 
Україні пройде під знаком впли-
вання до здвоєної виборчої кам-
панії, послідовність подій в якій 
може суттєво вплинути на ситу-
ацію в країні. На жаль, закони 
політичної конкуренції, які пра-
цюють в нашому політикумі, не 
дозволяють прогнозувати кон-
солідацію навколо національ-
них інтересів. Фактор втрачено-
го часу і надалі працює проти 
України, додаючи проблем, а не 
можливостей у багатьох сферах 
суспільно-політичного та еконо-
мічного життя.

ФАКТОР ВТРАЧЕНОГО ЧАСУ
Спека та період відпусток суттєво зменшили темпи суспільно-політичного життя в Україні. Поодинокі його яскраві 
прояви губляться в інформаційному просторі, який не поспішає реагувати на них. І справа, на жаль, не лише у втомі 
українського суспільства.
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КАЛЕЙДОСКОП

ГОРОСКОП НА  21.08–27.08

ОВЕН  (21.03–20.04) 
Події цього тижня залишать глибо-
кий слід у вашій пам’яті. Творчий під-

хід до роботи сприятиме важливим відкриттям 
і подальшим успіхам.

ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05)
На перший план вийдуть любовні та 
сімейні питання. Розв’язати пробле-

ми допоможуть близькі. Розраховуйте на їхню 
підтримку, хоча багато що може йти не так, як 
планували. 

БЛИЗНЯТА (21.05–21.06)
Початок тижня буде надзвичайно 
вдалим. У середу та четвер зможете 

втілити в життя найсміливіші ідеї. У вихідні бе-
режіть особисті стосунки від впливу недругів та 
уникайте помилок.

РАК  (22.06–22.07) 
З’явиться можливість закласти фун-
дамент для позитивних змін. Бажа-

но не переоцінювати свої можливості, само-
впевнені заяви можуть спровокувати супереч-
ки та зіпсувати репутацію.

ЛЕВ (23.07–23.08) 
Якщо візьмете на себе надто багато, 
то в підсумку ризикуєте залишитися 

ні з чим. Варто ділитися своїми обов’язками, 
роздавати доручення, але й слів подяки не шко-
дувати.

ДІВА (24.08–23.09)
Якщо візьмете на себе надто багато, 
то в підсумку ризикуєте залишитися 

ні з чим. Варто ділитися своїми обов’язками, 
роздавати доручення, але й слів подяки не шко-
дувати.

 
ТЕРЕЗИ  (24.09–23.10) 
Кінець місяця принесе невизначе-
ність. У четвер загострення конфлік-

ту з керівництвом може спричинити чимало 
проблем. Простіше дивіться на речі й дотри-
муйтеся головної лінії. 

СКОРПІОН (24.10–22.11) 
Нинішні події матимуть для вас да-
лекосяжні наслідки. У найкращому 

разі відкриються значні перспективи й можли-
вості аж до вигідного шлюбу.
 

СТРІЛЕЦЬ (23.11–22.12) 
Нинішні події матимуть для вас да-
лекосяжні наслідки. У найкращому 

разі відкриються значні перспективи й можли-
вості аж до вигідного шлюбу.

КОЗЕРІГ (23.12–20.01) 
Доведеться вибирати між особисти-
ми інтересами та роботою. Завзя-

тість у досягненні мети може зашкодити, а не-
бажання прислухатися до порад змусить витра-
тити весь запас енергії.

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02) 
Потрібно зрозуміти та оцінити свої 
слабкості, помилки. Головне — збе-

регти контроль над фінансовими справами. За-
йнявши споглядальну позицію, зможете уник-
нути багатьох неприємностей.

РИБИ  (20.02–20.03)
Події тижня вимагатимуть від вас рі-
шучих дій. Зважившись розірвати 

старі зв’язки заради нових стосунків, зможете 
змінити своє життя.

Тетяна  НІКОЛАЄВА

ВІТАЄМО!

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 3. Листяне дерево 
з коричнево-сірою корою і овальни-
ми, на кінці загостреними листками, 
яке використовують для живоплотів 
та захисних лісонасаджень. 5. Квіт-
ник, що має форму кола, квадрата 
тощо. 7. Трав’яниста рослина родини 
складноцвітих з дуже розгалужени-
ми стеблами й суцвіттями-кошиками. 
8. Хижак родини собачих. 10. Багато-
річна трав’яниста запашна рослина 
родини губоцвітих. 11. Плодове де-
рево, рід сливи. 12. Багаторічна 
трав’яниста дрібна плаваюча кругло-
листа рослина, що покриває води. 13. 
Кущистий сірувато-білий лишайник, 
який є основним кормом для північ-
них оленів. 14. Рослина з однорічни-
ми зеленими м’якими пагінцями, які 
не дерев’яніють. 18. Велика свійська 
однокопита тварина. 19. Листяне де-
рево або кущ родини березових з 
гладенькою сірою корою. 20. Листя-
ний ліс на родючих грунтах, у якому 
переважає дуб. 22. Висока багаторіч-
на трав’яниста рослина з жовтими 
квітками; широко використовується 
в медицині. 23. Зрізані біля кореня 

стебла хлібних рослин, що стоять на 
пні.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Південне вічнозе-
лене хвойне дерево. 2. Великий хи-
жий ссавець родини котячих, що 
живе в лісах Америки. 3. Медоносна 
комаха, що збирає квітковий нектар і 
переробляє його на мед. 4. Помідор. 
5. Багаторічна трав’яниста рослина, 
що росте у воді. 6. Трав’яниста деко-
ративна рослина з великими квітками 
різного забарвлення. 9. Велика дика 
качка. 10. Дикий кінь. 13. Невеликий 
плазун з видовженим тілом. 15. Назва 
кількох видів посухостійких дерев 
або кущів з білими чи жовтими квітка-
ми. 16. Велика дуже отруйна змія з 
плямами на шиї, що водиться в Азії та 
Африці. 17. Однорічна або багаторіч-
на декоративна рослина з пахучими 
квітками на вершині стебла, зібрани-
ми у велике суцвіття. 20. Чагарникова 
або напівчагарникова степова росли-
на родини бобових, що цвіте жовти-
ми чи білуватими квітами. 21. Дорога, 
обабіч обсаджена деревами, кущами. 

Склав Василь ВЕРБЕЦЬКИЙ

ЛЮБОВ 
ДАНИЛІВНУ 
РИБАК, 
заступника головного 
бухгалтера Гусятинсько-
го районного споживчо-
го товариства з ювіле-
єм, який вона святкує 
17 серпня.
Шановна Любове 
Данилівно!
Щиро вітаємо Вас із 
ювілеєм і висловлюємо 
глибоку повагу та подя-
ку за багаторічну напо-
легливу та сумлінну 
працю. Майже 43 роки 
своєї діяльності Ви при-
святили споживчій коо-
перації Гусятинщини. 
Ви є чудовим фахівцем 
бухгалтерської справи, 
вміло використовуєте 
прогресивні форми ве-
дення бухгалтерського 
обліку. Завдяки актив-
ній життєвій позиції, 
компетентності, прин-
циповості, акуратності 
в роботі, Ви здобули 
визнання та повагу, ав-
торитет та довіру колег. 
Щира вдача, порядність 
та відповідальність 
сприяє успіху у Вашій 
щоденній нелегкій пра-
ці.
Любове Данилівно, ми 
щиро зичимо Вам міц-
ного здоров’я, неви-
черпної життєвої енер-

гії, професійних досяг-
нень та здійснення всіх 
задумів та мрій. Хай 
Ваше серце буде як за-
вжди відкрите, думки – 
мудрими, дії – щедрими 
та успішними. Нехай 
Господь дарує Вам щас-
ливе та активне довго-
ліття!
З повагою
правління Гусятинського 
райСТ

ТАРАСА 
БОГДАНОВИЧА 
БОГДАНЦЯ, 

директора Товариства з 
обмеженою відпові-
дальністю «ТеКо-Трейд» 
Тернопільської облспо-
живспілки, з 35-річчям, 
яке він відзначив 
13 серпня.
Шановний Тарасе 
Богдановичу!
З нагоди Вашого юві-
лею прийміть найщирі-

ші побажання міцного 
здоров’я, особистого 
щастя, невичерпної 
енергії та наснаги у всіх 
Ваших добрих справах. 
Хай у Вашому домі за-
вжди панують мир і 
злагода, у серці – до-
брота, а у справах – му-
дрість та виваженість. 
Нехай доля і надалі 
буде прихильною до 
Вас, даруючи радість 
життя, незрадливу уда-
чу.
Щиро бажаємо, щоб у 
Вас завжди було до-
статньо: усмішок, со-
нячних днів, вдалих си-
туацій, захоплень, ко-
хання, підтримки, вір-
них друзів, геніальних 
ідей, цікавих задумів, 
тільки надійних людей, 
грошей, почуттів і емо-
цій, сили, сміливості. 
Але, головне, щоб у по-
трібну хвилину у Вас 
завжди було б те, чого 
Ви потребуєте!
Ми висловлюємо Вам 
свою подяку за бойовий 
робочий настрій і вмін-
ня співпрацювати у ко-
манді. 
З повагою колектив 
ТОВ «ТеКо-Трейд»

МИКОЛУ 
ВАСИЛЬОВИЧА 
ЄФІМЧУКА, 
голову правління Ново-
град-Волинської район-
ної спілки споживчих 

товариств з 65-річним 
ювілеєм, який він свят-
куватиме 18 серпня.
Шановний Миколо 
Васильовичу!
Сердечно вітаємо Вас із 
ювілеєм і з повагою 
вшановуємо Вашу бага-
торічну працю в систе-
мі споживчої кооперації 
– а це більш ніж 40 ро-
ків трудового стажу. 
Своєю працездатністю 
та наполегливістю Ви 
заслужили авторитет і 
повагу серед колег, 
працівників та пайови-
ків споживчої коопера-
ції. За вагомі трудові 
досягнення Вас нагоро-
джено Почесною трудо-
вою відзнакою Укооп-
спілки – «Знак Поша-
ни», Почесною грамо-
тою Верховної Ради 
України.
Від усієї душі бажаємо 
Вам міцного здоров’я, 
щастя, невичерпної 
енергії, життєвого на-
тхнення, професійних 
досягнень та здійснення 
усіх задумів та мрій.
Бажаємо повною мірою 
насолоджуватись жит-
тям у колі найрідніших 
людей, які надихають та 
додають сил.
Господнього Вам благо-
словення у всіх добрих 
справах! 
З повагою правління 
Новоград-Волинської 
райспоживспілки, рай-
ком профспілки

ТЕТЯНУ 
АНДРІЇВНУ 
ДОВБИШ, 

бухгалтера Перекопів-
ського споживчого това-
риства, з 55-річчям.
Шановна Тетяно 
Андріївно! 
Щиро вітаємо Вас з юві-
леєм. Висловлюємо сер-
дечну вдячність і шану 
за клопітку, невтомну 
працю в системі спожив-
чої кооперації. Бажаємо 
Вам міцного здоров’я, 
родинного щастя, добра, 
благополуччя, щедрої 
долі. Нехай у Вашій до-
мівці завжди панують 
мир, спокій та достаток. 
Хай тепло рідних та вір-
ність друзів супрово-
джують Вас усе життя!
З повагою правління 
Роменської райспожив-
спілки та президія ра-
йонної профспілкової 
організації працівників 
споживчої кооперації

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ 
З АУКЦІОНУ
107/1000 частин комплексу бу-
дівель та споруд загальною 
площею 1767,7 кв. м за адре-
сою: м. Умань, вул. Дерев’янка, 
буд. 7. Стартова ціна – 2,0 млн. 
грн. без ПДВ. Реєстраційний 
внесок – 170 грн. Гарантійний 

внесок – 10% від стартової 
ціни.

Аукціон відбудеться 29 серп-
ня 2017 року за адресою: м. Чер-
каси, вул. Гоголя, 224.

Останній термін реєстрації 
учасників – 21 серпня 2017 року. 

Телефон для довідок: 
45-10-26 (Черкаси).

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ 
нежитлове приміщення (буди-
нок колгоспника) площею 117.9 
кв. м, розташоване за адресою: 
Полтавська обл., м. Пирятин, 
вул. Короленка, 1. Ціна продажу 
– 44900 грн.

Телефони для довідок: 
(05358) 33-204, (066) 911-25-83.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ 
З АУКЦІОНУ 
комплекс нежитлових будівель та 
споруд загальною площею 1795,8 кв. 
м. за адресою: м. Умань, вул. Садова, 
буд. 4/4. Стартова ціна – 9300 тис. грн. 
без ПДВ. Реєстраційний внесок – 170 
грн. Гарантійний внесок – 10% від 
стартової ціни. Аукціон відбудеться 

31 серпня 2017 року за адресою: 
м. Черкаси, вул. Гоголя, 224. 

Останній термін реєстрації учас-
ників – 23 серпня 2017 року. 

Телефон для довідок: 
45-10-26 (Черкаси).

До уваги! У № 32 «Вістей…» у 
цьому оголошенні читати: «Стар-
това ціна – 9300 тис. грн. без ПДВ».

КРОСВОРД  «ВІКНО У ПРИРОДУ»

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 3. Берест. 5. Клумба. 7. Ромашка. 8. Вовк. 10. М’ята. 11. Алича. 
12. Ряска. 13. Ягель. 14. Трава. 18. Кінь. 19. Граб. 20. Діброва. 22. Арніка. 23. Стерня.

ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Кедр. 2. Пума. 3. Бджола. 4. Томат. 5. Кушир. 6. Айстра. 9. Кри-
жень. 10. Мустанг. 13. Ящірка. 15. Акація. 16. Кобра. 17. Флокс. 20. Дрік. 21. Алея. ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД «ВІКНО У ПРИРОДУ»:
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