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Напередодні Дня незалежності наш кореспон-Напередодні Дня незалежності наш кореспон-
дент зустрівся із очільником Тернопільської дент зустрівся із очільником Тернопільської 
споживспілки споживспілки 
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СТРИЙСЬКИЙ ФОРУМ КРЕДИТНИХ СТРИЙСЬКИЙ ФОРУМ КРЕДИТНИХ 
СПІЛОК: КРОК ДО ПОБУДОВИ СПІЛОК: КРОК ДО ПОБУДОВИ 
ВІЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВАВІЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

На Львівщині відбувся II Всесвітній фестиваль українських На Львівщині відбувся II Всесвітній фестиваль українських 
кредитних спілок, на якому активно пропагувалися коопера-кредитних спілок, на якому активно пропагувалися коопера-
тивні цінності. Журналіст «Вістей…» був учасником цього тивні цінності. Журналіст «Вістей…» був учасником цього 
форумуфоруму

24 СЕРПНЯ – ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

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

ПРЕЗИДЕНТСЬКЕ СУЗІР’Я ПРЕЗИДЕНТСЬКЕ СУЗІР’Я 
НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИНЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

Наше державне свято – гарний привід на Наше державне свято – гарний привід на 
мить зупинитися й оцінити роль перших мить зупинитися й оцінити роль перших 
осіб незалежної України у її становленні осіб незалежної України у її становленні 
та розвитку. Огляд від нашого політично-та розвитку. Огляд від нашого політично-
го експерта Євгена Магдиго експерта Євгена Магди

День незалежності для жителів будь-
якої країни – найбільше державне 
свято. І для цих гуцулочок, що на 
фото, звісно, теж. Вони вже народи-

лися у державі під назвою Україна. 
А тому ці дівчата, як і мільйони їх 
ровесників по усій країні, мають аб-
солютно інший світогляд, сприйняття 
історії, мрії та плани, аніж їхні батьки. 
Бо надто глибокий водорозділ проліг 

між поколіннями, народженими – до і 
після 24 серпня 1991 року.
Як змінилася країна, її громадяни за 
26 років – годі й говорити. На кожне 
покоління українців вистачило своїх 
трагедій. 

ТЕМА  НОМЕРА і і У ї і і і

А МИ ПРОСТО А МИ ПРОСТО 
УКРАЇНЦІ Й УКРАЇНОЧКИ!УКРАЇНЦІ Й УКРАЇНОЧКИ!
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Фото Євгена ДОБРИНІНАФото Євгена ДОБРИНІНА
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  НАГОРОДИ

ОФІЦІЙНО

А
ле за ці 26 років, які мить 
для загальної історії, втім, 
відчутний проміжок часу у 
житті людини, відбулося 

стільки подій, яких вистачить не 
на одне покоління. Саме тому іно-
ді так складно встигати за усіма 
змінами, об’єктивно їх оцінювати 
і аналізувати. Зміни ж відбувають-
ся в усіх сферах нашого життя – 
економіці, політиці, у комуніка-
ційній сфері тощо.

Світ за межами нашої держави 
кардинально змінюється також. І 
якщо тоді, на початку 90-х, можна 
було говорити про те, що ряд змін у 
світі відбулися як наслідок розвалу 
СРСР, то нині усе змінюється від аб-
солютно інших обставин. На жаль, 
далеко не усі вони на краще, на бла-
го розвитку людства: світ захлина-
ється у тероризмі, проблем людству 
додають навіть зміни клімату.

Так не хочеться у такий важли-
вий для нашої держави день гово-
рити про неприємне, важке. Але ж 
і від реалій не сховаєшся. Вже тре-
тій рік поспіль на наших східних 
рубежах іде справжня війна. Ця ві-
йна нас усіх зробила більш жор-
сткими, прагматичними і патріо-
тами водночас. Біда об’єднує – і ця 
наша єдність допомагає жити. 

Існує думка, що два революцій-
ні Майдани в одній країні за такий 

короткий строк – свідчення незрі-
лості суспільства, того, що воно не 
може відстояти свої ідеали, втіли-
ти ті ідеї, заради яких протестува-
ло. Може й так. Та чи багато сьо-
годні серед нас таких, які готові 
були й надалі терпіти дії можно-
владців попередньої команди? 
Життя в країні, якою керували ма-
лоосвічені крадії – огидне.

Не все у нас склалося і сьогодні 
так, як ми цього хотіли, за що сто-
яли на Майдані. І все ж, є сьогодні 
у нашій державі ті вектори, які 
об’єднують владу та її громадян. 
Найголовніший із них – рух у Єв-
ропу. І хто б там що кому не гово-
рив, мовляв у Європейського Со-
юзу також не певне майбутнє, 
його захлиснула хвиля терориз-
му, біженців тощо, європейські 
цінності ніхто не відміняв. Мова 
про справедливе, некорумповане, 
правове і заможне суспільство. 
Такою Європа є і залишається. Та-
кими хочемо бути й ми. Із введен-
ням безвізу сподіватимемося, що 
більша кількість українців зможе 
побачити на власні очі, як живуть 
європейці, як працюють у них го-
ловні цінності.

Ці дівчатка із гуцульського 
містечка Верховина житимуть, 
попри усі нинішні труднощі, у зо-
всім іншій Україні й у іншому сві-

ті. Сучасна українська молодь у 
більшості освічена, добре володіє 
хоча б однією із іноземних мов 
(про російську мова не йде), кому-
нікабельні, активні. Перед ними 
відкритий весь світ і вони є його 
громадянами. Адже люблять по-
дорожувати, самі знаходять освіт-
ні програми за кордоном, праг-
нуть досягти кар’єрних висот. Чи 
варто боятися прагнення молодих 
українців жити там, де краще? 
Але ж це нормальне відчуття лю-
дини. Засуджувати треба не за 
прагнення до кращого життя, а не-
здатність його побудувати тут, в 
Україні. І це закид до кожного сві-
домого громадянина нашої дер-
жави.

Насправді від нас залежить 
дуже багато – це я до тих, хто вва-
жає винними у проблемах тільки 
Президента, прем’єра, депутатів, 
чиновників. Так, вони завинили у 
нездатності швидко, чесно і ефек-
тивно діяти на благо суспільства. 
Але ж, як відомо, короля робить 
оточення. Погляньмо, якими ми є. 
Чи вдалося викоренити хамство, 
агресію, байдужість, нечистоплот-
ність під якою розуміти звичку ки-
дати усе повз смітник? Чи навчи-
лися вітатися не тільки із знайоми-
ми людьми, а, приміром, заходячи 
до магазину, дякувати, один одно-

му? І просто усміхатися. Мало при-
водів до радості? Неправда, було б 
бажання бачити прекрасне і при-
ємне. Хіба не привід до гарного на-
строю ті краєвиди, якими наділена 
наша земля, або ж успіхи наших 
спортсменів, науковців, талант на-
ших акторів і письменників. Ска-
жімо, мені аж дух захоплює від 
споглядання київських круч із ку-
полами Лаври, Видубицького мо-
настиря, могутності Дніпра, від 
усвідомлення того, що Україна – 
велика європейська держава. Так, 
із проблемами росту. Але їх виста-
чає навіть у дуже розвинутому сус-
пільстві. Просто вони інші. Наїв-
ними виглядають розмови про те, 
що безвіз – гарна можливість виї-

хати з країни. Особливо для моло-
ді. Практика та життєва мудрість 
свідчить, що для того, аби чогось 
досягти, треба докласти дуже бага-
то зусиль як в Україні, так і за кор-
доном.  

Величезний здобуток нашої не-
залежності у тому, що вона пода-
рувала нам, громадянам України, 
свободу – слова, дій, думок. Нам 
лишилося навчитися цим користу-
ватися і відрізняти від іншого по-
няття – вседозволеності. А голов-
ного ми вже навчилися – захищати 
рідну країну, своє майбутнє! Бо ми 
– українці й україночки!

Оксана ГУЦУЛ,
головний редактор «Вістей…»

Фото Михайла МАЗУРА

За багаторічну сумлінну 
працю, особистий внесок у 
розвиток кооперативної 
освіти та з нагоди ювілейної 
дати нагороджено почесною 
трудовою відзнакою «ЗНАК 
ПОШАНИ» Всеукраїнської 
центральної спілки спожив-
чих товариств (Укркооп-
спілки):

ПІДГІРНЯК Євдокію Михай-
лівну, головного бухгалтера 
Івано-Франківського фінансо-
во-комерційного кооператив-
ного коледжу ім. С. Граната.

А МИ ПРОСТО УКРАЇНЦІ Й УКРАЇНОЧКИ!

Шановні співвітчизники!
Правління Всеукраїнської центральної спілки 

споживчих товариств та Центральний комітет 
Профспілки працівників споживчої кооперації 
України від щирого серця вітають вас із Днем 
Державного прапора України та величним свя-
том – Днем незалежності України!

З того часу, як над країною офіційно було 
піднято синьо-жовтий стяг та ухвалено Акт про-
голошення незалежності України, ми пережили 
кризи та підйоми, втрати й здобутки. Сьогодні 
Україна впевнено заявляє про себе на світовій 
арені, демонструє готовність до перетворень, 
до світової інтеграції, до покращення рівня жит-
тя свого народу. Нам судилося стати учасника-
ми творення новітньої української держави та 

закладення фундаменту для втілення вікових, 
демократичних прагнень до національного від-
родження, духовної свободи, економічного 
зростання і культурного піднесення.

Наразі перед нашим суспільством постали ви-
клики, які перевіряють на міцність прагнення 
українського народу до самостійності та незалеж-
ності. Україна переживає найважчі дні своєї історії 
в протистоянні з силами, що посягають на сувере-
нітет держави. Для українців це велика відпові-
дальність перед власним сумлінням, родиною, 
суспільством і прийдешніми поколіннями.

Але ми впевнені, що разом здолаємо будь-
які перешкоди на шляху зміцнення нашої Дер-
жави, адже запорука успіху у наших коопера-
тивних принципах: злагоді, високій відповідаль-

ності за доручену справу, сумлінній праці та 
турботі про громаду.

У ці святкові дні зичимо Вам і Вашим роди-
нам міцного здоров’я, щастя, щедрої долі, до-
бра, миру, радості та всіляких гараздів у житті.

Нехай сумлінна праця, мудрість, толерант-
ність та високий духовний потенціал україн-
ського народу й надалі додають кожному з нас 
наснаги і впевненості у святій справі розвитку 
соборної, багатої, сильної, незалежної України!

І.Л. ГОРОХОВСЬКИЙ,
Голова Правління Всеукраїнської 

центральної спілки споживчих товариств
В.П. ЛЕВИЦЬКИЙ,

Голова ЦК Профспілки працівників 
споживчої кооперації України

ШАНОВНІ ЧЛЕНИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ, ПРАЦІВНИКИ І ВЕТЕРАНИ 
СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ! ЗАСЛУЖЕНА  ЗАСЛУЖЕНА  

ВIДЗНАКАВIДЗНАКА

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Проголошення державної незалежності 
України 24 серпня 1991 р. не тільки здійсни-
ло мрію багатьох поколінь українців в праг-
ненні жити у власній вільній країні, а й дало 
новий напрям політичному, економічному 
розвитку України. Підписанням Акта прого-
лошення незалежності стало поштовхом і 
для вітчизняного кооперативного сектору 
економіки до активного пошуку нових пер-
спектив, до активної співпраці із коопера-
тивними організаціями Європи і світу для 
запозичення кращого досвіду розбудови 
системи. 

Споживча кооперація України стала повно-
правним учасником світового кооперативно-
го руху з 1992 року. Сьогодні СООР Україна 
представлена в Міжнародному Кооператив-
ному Альянсі та його секторальних організа-
ціях, Кооперативах Європи та Євро Кооп. Го-
лова Правління Укркоопспілки є членом Прав-
ління Світових споживчих кооперативів та 
членом Ради Євро Кооп. Ці здобутки сприя-
ють налагодженню ділових стосунків, обміну 
досвідом із закордонними колегами. Завдяки 
тісній співпраці міжнародна спільнота знає, 
цінує та підтримує українську кооперацію.

У свою чергу діяльність Правління Укр-
коопспілки направлена на підтримку та втілен-
ня ініціатив Міжнародного Кооперативного 
Альянсу. Серед них важливими є і вирішення 
ряду проблем у сферах соціальної, гендерної, 
расової, політичної та релігійної нерівності.

Напередодні Дня незалежності України на 
ім’я голови Правління Укркоопспліки І.Л. Горо-
ховського надійшов лист подяки від Прези-
дента МКА Монік Леру:

«Шановний Доктор Гороховський! 
Шановний Президенте! 
 Я високо ціную Вас за активну позицію у 

інтеграції соціальних питань та питань ген-
дерної рівності на всіх рівнях Укркоопспілки. 
Під вашим керівництвом Укркоопспілка про-
демонструвала справжню підтримку гендер-
ним проблемам не тільки на словах, а й реаль-

ними справами. Успіхи Укркоопспілки є дже-
релом гордості для всього кооперативного 
руху, прикладом для всіх наших громад.

Ми знаємо, що кооперативний рух це – 
енергія, творчість, дух інновацій, а також соці-
альна відповідальність та солідарність. Завдя-
ки економічним та соціальним проектам, коо-
перативний рух робить громадян більш діяль-
ними, відповідальними, активними, толерант-
ними у багатонаціональному суспільстві.

Також кооперативний рух, ще до своєї офі-
ційної появи, завжди сприяв сталому розви-
тку суспільства. Тому майбутнє розвитку світу 
залежить від соціальних змін, у яких велику 
роль відіграють жінки.

Ще раз, вітаємо з вашою успішною діяль-
ністю, пане Президенте!

Монік ЛЕРУ, Президент МКА»

КООПЕРАТИВНИЙ РУХ – ОСНОВА 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
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COOP: РЕГІОНИ

ФОРМУЛА УСПІХУ ТЕТЯНИ ЗОСИМЧУК
 РІВНЕНЩИНА   Голова правління Рівненської райспоживспілки Тетяна Зосимчук свій день народження святкує того ж дня, 
що й наша держава – 24 серпня. Щоправда, коли вона з’явилася на світ, цей літній день був ще звичайним, але остан-
ні 26 років для пані Тетяни, її рідних, колег і друзів, як і для всіх українців, 24 серпня – день особливий.

«Талант виграє ігри, а команда – чемпіонати».
Майкл ДЖОРДАН, американський баскетболiст

ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ РОБОТИ – 
НАДІЙНИЙ КОЛЕКТИВ

За керування Тетяною Зосимчук 
Рівненською райспоживспілкою, 
організація стала одним із лідерів 
в області. 

Тетяна Матвіївна не любить пу-
блічності, якщо ж доводиться діли-
тися успіхами – намагається презен-
тувати не власні реалізовані проек-
ти (їх насправді немало), а роботу 
свого працьовитого колективу.  Що-
разу демонструє досягнення колег 
чи то зі Шпанівського споживчого 
товариства, Зорянського, Олексан-
дрійського, а чи «Об’єднання під-
приємств громадського харчуван-
ня». Каже, що успіх організації зале-
жить виключно від людей, з якими 
доводиться долати щоденні трудно-
щі та негаразди, будувати амбітні 
плани та задуми, радіти втіленим у 
життя ідеям.

Цього разу зустрітися із Тетяною 
Зосимчук вирішили не у закладах 
торгівлі чи ресторанного господар-
ства, а у її ошатному кабінеті нового 
адмінприміщення райспоживспіл-
ки. Першого вересня минулого року 
правління переїхало у приміщення 
колишнього промислового магази-
ну. Адже опалювати та утримувати 
величезну колишню контору було 
накладно. Тож уже за три місяці до-
бротна будівля стала новим офісом 
Рівненської райспоживспілки. Ми-
нулорічний опалювальний сезон до-
вів, що рішення було правильним: 
вдалося зекономити суттєві кошти 
на опаленні. Крім того, й працівни-
кам стало набагато комфортніше на 
робочих місцях: придбали нові ме-
блі, кондиціонери, встановили енер-
гоефективне опалення. Та все це 
було зроблено вже після того, як осу-
часнили всю мережу району!

– Тетяно Матвіївно, якими ри-
сами характеру повинна володі-
ти жінка-керівник, аби домогти-
ся успіху? Адже Вас можна на-
звати успішною людиною?

– По-перше, потрібно правильно 
вибрати те, чим ти хочеш займатися 
і до чого у тебе є талант. Хоча в жит-
ті трапляється по-різному. Я за осві-
тою економіст. А в кооперацію при-
йшла зовсім випадково. До речі, на 
кооперативну дорогу вийшла у 1991 
році, коли наша держава вже стала 
незалежною. Спочатку заміняла 
продавця в одному із магазинів 
Олександрійського споживчого то-
вариства, потім стала завідуючою 
магазином «Меблі», затим торгува-
ла в крамницях сіл Нова Любомирка 
та Олександрія. Через кілька років 
почала працювати завторгом, а у 
2001 році очолила Олександрійське 
споживче товариство. Це був доволі 
цікавий та потрібний для самовдос-
коналення досвід. Пригадую, як ра-
зом із колективом раділи першим 
успіхам. У 2006 році відчинили двері 
потужного осучасненого «Торго-

вельного центру» в Олександрії, а у 
2009-му річний товарообіг споживчо-
го товариства вже сягнув мільйона 
гривень!  

Наступне, що важливо для керів-
ника, – потрібно поважати команду, 
яка з тобою працює. Мені в цьому 
плані дуже пощастило. Працювати 
із такими лідерами, як голови прав-
лінь Зорянського споживчого това-
риства – Іриною Караїм, Шпанів-
ського – Володимиром Гуком, Олек-
сандрійського – Наталією Котлев-
ською, директором ОПГХ – Людми-
лою Кривицькою, – велика удача. 
Адже це фахові менеджери, грамот-
ні фінансисти, досвідчені товаро-
знавці та висококваліфіковані 
управлінці, які досконало знають 
усі нюанси кооперативного господа-
рювання. Зрештою, впродовж цих 
років  ми зуміли створити свою фор-
мулу успіху, яка постійно удоскона-
люється, коригується. Життя не сто-
їть на місці, а щоразу вносить свої 
корективи, які тримають нас у по-
стійному тонусі. 

А ще мені, як керівнику, завжди 
допомагає виховане батьками по-
чуття відповідальності. Воно дисци-
плінує. А коли накладається на улю-
блену справу, на те, що тебе оточу-
ють хороші люди, – усе це разом і 
складає формулу успіху.

– Архімеду приписують слова: 
«Дайте мені точку опори, і я пере-

верну світ». Судячи з усього, 
свою точку опори Ви знайшли...

– Я вже сказала про керівників. 
Але у мене ще є заступники із фінан-
сів та економіки, головний бухгал-
тер – Тетяна Агопова, із організації 
торгівлі – Віталій Павлюк, із кадро-
вих питань, голова райкому проф-
спілки – Людмила Наумчук, еконо-
міст – Світлана Вальчук. Це люди, 
яким властиві діловитість, здат-
ність до блискавичних рішень, ди-
пломатичність. 

УСПІХИ МОВОЮ ЦИФР
– Тетяно Матвіївно, виходить 

саме команда і стала платфор-
мою, на якій будується успіх Рів-
ненської райспоживспілки?

– Саме так. Адже недарма кажуть: 
один у полі не воїн. І які б надздібнос-
ті не мав керівник, якщо немає розу-
міння колективу, того, що маємо йти 
в одному напрямку, нічого не вийде. 
Ми зуміли знайти цей баланс. І про 
це  свідчать не лише позитивні відгу-
ки постійних покупців, відвідувачів 
та споживачів нашої продукції, а й 
фінансові результати, які, попри 
складні часи, мають серйозну тен-
денцію росту. У липні ріст товарообі-
гу до минулого року складає – 117%. 
За півроку ріст товарообігу до мину-
лого року плюс 5,5 мільйона. Ріст у 
торгівлі – 116%, ресторанному госпо-
дарстві – 114%. За шість місяців цьо-

го року в осучаснення було інвесто-
вано понад мільйон гривень. За 
5 останніх років ця цифра сягнула по-
значки 11 мільйонів! Саме останні 
п’ять років були знаковими у реалі-
зації програм осучаснення торго-
вельних закладів, відповідно до коо-
перативного брендбуку та програми 
енергоефективності. Завдяки впрова-
дженню енергоефективних систем 
(заміні систем опалення, вікон та 
дверей, утепленню) вдалося зеконо-
мити понад мільйон гривень. До того 
ж, кооперація є серйозним фінансо-
вим донором району. Лише за 7 міся-
ців цього року до бюджетів різних 
рівнів сплачено три мільйони 300 ти-
сяч гривень податків!

– І це при тому, що Рівненська 
райспоживспілка знаходиться 
далеко не у вигідному для себе 
територіальному  положенні. 
Адже 30% закладів торгівлі та 
ресторанного господарства роз-
ташовані в 10-кілометровій при-
міській зоні Рівного. Деякі за-
клади навіть працюють за 2-3 кі-
лометри від обласного центру…

– Так, працювати поруч із Рівним 
не просто, але, як бачите, можливо. 
Незважаючи на те, що значна части-
на жителів сіл, де ми торгуємо, час-
то-густо доїжджають на роботу в 
Рівне. А Рівненський район має ще 
й досить вигідне транспортне сполу-
чення, що дозволяє жителям району 
їздити за покупками до великих ме-
режевих маркетів та гіпермаркетів 
Рівного. Але нам вдається мати сво-
їх потенційних покупців. Намагає-
мося тримати роботу магазинів із 
логотипом СООР на високому рівні, 
нічим не поступатися міським мага-
зинам. Прикладом може слугувати 
маркет, що у селищі Зоря, який має 
щомісячний товарообіг не менше 
600 тис. грн. Тримають гарну репута-
цію маркет у селі Городок, Нова 
Українка, Городище. Що стосується 
звичайних магазинів типу – «міні», 
«стандарт», то і вони зуміли втрима-

ти титул закладів високого сервісу, 
доступних цін та широкого асорти-
менту. А ще намагаємося постійно 
удосконалювати свою роботу, шука-
ти шляхи, аби заклади працювали 
рентабельно. Приміром, досить 
предметно зайнялися виробни-
цтвом власної продукції, зокрема, 
напівфабрикатами – тепер до їх ви-
готовлення долучаються і працівни-
ки прилавків. Судіть самі: в нас пра-
цює 10 закладів ресторанного госпо-
дарства із гарячою кухнею, де все 
обладнано згідно з технічними ви-
могами. Тепер, окрім працівників 
кухні, вареники із різними начинка-
ми, пельмені, голубці виготовляють 
й інші працівники. Ось так і забезпе-
чуємо потребу магазинів та марке-
тів у напівфабрикатах, маємо фінан-
совий зиск та повну зайнятість. 
Адже нині заробити встановлену 
урядом мінімальну заробітну плату 
непросто. Крім того, у магазинах та 
кафе встановили кавові апарати та 
термінали для поповнення телефо-
нів. Практично у всіх закладах тор-
гівлі є міні-барні стійки, де покупці 
мають можливість комфортно по-
смакувати кавою. А ще серйозний 
акцент впродовж останніх років ро-
били на облаштуванні літніх май-
данчиків. Приємно, коли бачиш, що 
поруч із магазином люди можуть 
посидіти, відпочити, дітки – посма-
кувати морозивом. Від такої турбо-
ти маємо не лише фінансове задово-
лення, а й моральне, яке набагато 
важливіше.

– Робочий день керівника Ва-
шого рівня далеко не 8-годин-
ний. Як Вам вдається все всти-
гати?

– Сил та енергії мені додає роди-
на, яка, власне кажучи, і розділяє зі 
мною всі турботи. А ще життя на-
вчило все робити вчасно, не відкла-
дати справ у довгий ящик. 

– А як відпочиває керівник та-
кої потужної організації?

– Дуже люблю море та відпочи-
нок на природі. Як розрядка після 
напруженої праці – відпочинок у 
колі сім’ї. А вона цьогоріч поповни-
лася: 10 місяців тому донька Натал-
ка подарувала нам із чоловіком Ми-
колою маленьку втіху – онучку 
Олександру. Радує своїми успіхами 
і син Тарас. Також люблю вирощу-
вати різноманітні квіти. Коли пра-
цюю із цим дивом природи, де й вто-
ма дівається!  

– І насамкінець, Тетяно Матві-
ївно, що побажаєте колегам у пе-
реддень Дня народження неза-
лежної України?

– Миру, спокою та добробуту. Не 
боятися реалізовувати себе і впевне-
но йти до своєї мети! Треба діяти і 
рухатися вперед, творити добро! Не-
даремно ж кажуть: «Краса врятує 
світ». Кому ж, як не нам, жінкам, 
його рятувати?

Олена СОБКОВИЧ

  КАДРИ

Надійна команда  Тетяни Зосимчук: директор ОПГХ – Людмила Кривицька; 
голови правлінь Зорянського споживчого товариства – Ірина Караїм, Шпанівського – Володимир Гук, 

Тетяна Зосимчук та голова правління Олександрійського споживтовариства – Наталія Котлевська

«Торговельний комплекс» у селищі Зоря
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Михайло  Лазар:Михайло  Лазар:  
«ХОЧЕМО ДОМIНУВАТИ НА СПОЖИВЧОМУ 
РИНКУ – ТРЕБА ОБ’ЄДНУВАТИСЬ»

COOP: РЕГІОНИ

АКТУАЛЬНЕ  ІНТЕРВ’Ю

– Пане голово, комплексні заходи 

з реконструкції і технічного пере-

оснащення торговельної мережі 

за останні роки нашої незалеж-

ності в області успішно реалізо-

вані. В чому сутність наступної 

фази реформ та які її складові?

– Після модернізації торго-
вельних закладів, реформуван-
ня системи управління нашими 
підприємствами завдяки опти-
мізації багатьох суб’єктів госпо-
дарювання, створення комісії 
при обласній споживспілці по 
закупівлі товарів, постійного 
моніторингу торговельної діяль-
ності, виникла думка про необ-
хідність вжиття подальших кро-
ків щодо підвищення ефектив-
ності роздрібної торгівлі. Відо-
мо, що на споживчому ринку 
успішно працюють ритейлівські 
мережі інших форм власності, а 
їх ефективність забезпечується 
управлінням торговельними 
процесами з єдиного центру, че-
рез системний програмний про-
дукт. Саме цих процесів так бра-
кує споживчій кооперації. Адже 
забезпечити ефективний резуль-
тат кооперативній структурі, 
яка управляє 5-10 розрізненими 
закладами, просто нереально.

Саме тому правління спожив-
спілки, окремих райспоживтова-
риств дійшли висновку про ство-
рення вертикально-структу-

рованої мережі з чіткими прави-
лами ведення бізнесу, які стосу-
ються як господарюючого 
суб’єкта в цілому, так і кожного 
магазину зокрема. Так виникло 
підприємство «ТеКо-Трейд». 
Створення цієї мережевої струк-
тури дало можливість сконцен-
трувати всі облікові та бізнесові 
процеси. А щоб вона була ефек-
тивною, розробили і застосували 
концептуальні положення:

 з максимальної привабли-
вості торговельних закладів для 
покупців; клієнтоорієнтованос-
ті мережі;

 формування оптимального 
асортименту із застосуванням 

низки маркетингових заходів, 
які впорядкували структуру то-
варообороту, забезпечили 
обов’язкову присутність в асор-
тименті продукції фреш-груп, 
власної випічки, кулінарних 
півфабрикатів тощо.

Одночасно зросли вимоги до 
торговельних закладів щодо до-
тримання корпоративного сти-
лю, технологічних стандартів у 
торгівлі, застосуванню новітніх 
комп’ютерних програм для 
комплексного управління торго-
вельним процесом. Це запорука 
успішного функціонування 
будь-якого сучасного торговель-
ного підприємства. Важливе 

значення має все, починаючи 
від затвердження операційних 
стандартів магазинів і до здій-
снення всіх операцій через про-
грамний продукт. Та мабуть 
найголовнішим  досягненням за 
останній період вважаємо фор-
мування кадрового потенціалу 
однодумців, фахівців із високим 
рівнем знань, відповідальністю, 
бажанням реалізувати себе в 
торговельному бізнесі. У нас ке-
рівниками коопмаркетів пере-
важно працюють молоді люди, 
віком від 25-30 років, в основно-
му жіночої статі, вчорашні ви-
пускники кооперативних на-
вчальних закладів.

– Михайле Павловичу, охарактери-

зуйте, будь-ласка, економічні ас-

пекти мережевого проекту, в чому 

переваги структурування роздріб-

ної торгівлі на сучасному етапі?

– Безумовно, що застосування 
в роздрібній торгівлі перерахо-
ваних заходів позитивно відби-
вається на результатах діяль-
ності суб’єктів. Візьмемо нашу 
мережу «ТеКо-Трейд». У 2014 
році його 11 магазинів реалізу-
вали товарів на 15 млн. грн., вже 
через рік їх обсяги зросли до 30,4 
млн. грн. Минулого року до ри-
тейлової мережі було залучено 
ще чотири торговельних підпри-
ємства і оборот «ТеКо-Трейд» ви-
ріс до 87,2 млн. грн. А в цьому 

році очікувані обсяги продажів 
– 120 млн. грн. І це без збільшен-
ня кількості закладів у мережі!

Коли говорити про роботу 
окремих закладів підприємства 
«ТеКо-Трейд», проілюструю їх 
динамікою за трьома категорія-
ми магазинів: сільському, міс-
течковому та райцентрівському. 
У 2014-му крамниця торговою 
площею 80 кв. м в селі Дарахів 
Теребовлянського району з на-
селенням 1200 жителів мала 
1 млн. грн. виторгу, та вже у 
2015-му – 1,5 млн. грн., а у 2016-му – 
3,8 млн. грн. Крамниця у Заліз-
цях Зборівського району на 
90 кв. м відповідно до цих років 
демонструвала динаміку 
1,5 млн. грн., 2,3 млн. грн., 4,8 млн. 
грн. Теребовлянський коопмар-
кет площею у 350 кв. м працював 
із динамікою від 5,6 млн. грн. у 
2014 році, 6,3 млн. грн. у 2015-му і 
20,8 млн. грн. у 2016 році.

Таке зростання обсягів прода-
жів, а звідси й валових доходів, 
стало можливим завдяки засто-
суванню сучасних торговельних 
технологій. Значно поліпшила-
ся структура товарообороту, 
продажі продукції фреш-групи, 
у 2,5 рази збільшилася реаліза-
ція молокопродуктів, в окремих 
підприємствах удвічі більше 
стали продаватися хлібобулочні 
вироби, у 2 рази овочі, у 1,5–

 ТЕРНОПІЛЬЩИНА   Споживча кооперація сьогодні перебуває в активній фазі економічних реформ. Кооперація Тернопільщи-
ни – одна із тих, де відбуваються позитивні процеси завдяки підприємницькій ініціативі та високій кваліфікації кадрового 
потенціалу, їх розумінню особливостей ведення бізнесу в ринкових умовах із застосуванням кооперативних засад. 
Михайло Лазар, голова правління Тернопільської споживспілки, напередодні Дня незалежності поділився своїми 
думками про розвиток кооперативної ініціативи в українському суспільстві в розмові з нашим кореспондентом.

Кооперативна 
мережева торгівля
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2 рази фрукти і загалом питома вага 
фреш-групи в товарообороті стано-
вить 40%.

Проблемою для нас є відсутність 
власного гурту, тому змушені корис-
туватися послугами постачальників, 
так званих дистриб’юторів. Як прави-
ло, усі вони хочуть вирішувати свої 
бізнесові питання за рахунок наших 
магазинів. На жаль, часто-густо їм 
такі операції вдаються. Можливо че-
рез недостатню кваліфікацію наших 
деяких працівників, відсутності прин-
ципової позиції та інше. Але ж у вер-
тикально структурованих торговель-
них організаціях чи підприємствах ці 
процеси практично унеможливлені 
через запровадження контролю. Якщо 
комісія із закупівель прийняла відпо-
відне рішення, то з дистриб’ютором 
укладено угоду для мережі, якою за-
безпечується чітке дотримання асор-
тименту, замовлень, цін на товари, 
відтермінування за розрахунками. 
Тобто контроль на себе тепер перебрав 
програмний продукт. Це значно збіль-
шує ефективність нашої діяльності, у 
тому числі за рахунок збільшення обо-
ротності товарів, розміру націнок, за-
лучення меншої кількості обігових 
коштів для забезпечення високого рів-
ня товарообороту.

Тож будемо і надалі динамічно 
розширювати мережеву торгівлю, за-
бирати з оренди торговельні закла-
ди, навіть ті, що свого часу вважали 
економічно не привабливими для 
роздробу.

– Невже процеси створення мереже-

вого ритейлу в області відбуваються 

так гладко і легко, без жодних пере-

пон і проблем?

– Якби я відповів, що їх не існує, 
то, звісно, злукавив би. Проблеми є 
і в основному стосуються кадрів се-
редньої ланки, які не зовсім готові 
до такої роботи. Комусь видається, 
що найкраще сьогодні для коопера-
ції здавати майно в оренду. Таких 
мало, але вони є. Можливо дехто за-
йняв очікувальну позицію та чекає, 
що ми спіткнемося. Але хочеться 
вірити, що таких доброзичливців 
не існує.

Об’єднання у мережу – проект но-
вий, вимагає додаткових знань і по-
стійної праці над собою. Однак біль-
шість сприймають таку ініціативу з 
вірою у її результат. У нашому ідеалі 
бачиться керівник районної ланки, 
котрий був би рушієм процесу, з ро-
зумінням стежив за діяльністю 
структури. Для цього випишемо 
функціональні обов’язки з таким роз-
рахунком, щоб байдужих не було.

– Якою Вам бачиться кооперативна 

торгівля області у найближчій пер-

спективі, у наступні роки розбудови 

нашої держави? 

– Починаючи з 2003 року в торго-
вельну галузь інвестовано понад 120 
млн. грн. і ці кошти вже відаморти-
зовані. Хоча ми чомусь звикли раху-
вати лише прибутки і ніколи не раху-
ємо капіталізацію підприємств. А 
варто би, адже кооперативна торгів-
ля стає все більш привабливою і вар-
тість обласного торговельного коопе-
ративного бізнесу нині оцінюється 
десятками мільйонів гривень.

У майбутньому я бачу обласну коо-
перативну торгівлю ефективною, із 
розвиненою інфраструктурою, з до-
статньо потужним логістичним цен-
тром, у структурованій мережі з 
кількістю 80-100 торговельних 
об’єктів. І це все – як складова все-
українського кооперативного 
об’єднання чи холдингу, із єдиним 
центром закупівель товарів.

Мені дуже імпонує позиція  Прав-
ління Укркоопспілки, особисто його 
Голови Іллі Леонідовича Горохов-
ського, щодо розвитку мережевого 
кооперативного ритейлу, пропагова-
ного ними досвіду кооператорів роз-
винених країн, де кооперація – одна 
із основних гравців на споживчому 
ринку. Бо це і є перспектива для спо-
живчої кооперації України, над нею 
треба працювати, іншого шляху ми 
не бачимо. Якщо не візьмемо ситуа-
цію в торгівлі під контроль, не 
об’єднаємо свої зусилля на всіх рів-
нях, не вийдемо на об’єднавчий про-
цес, не створимо єдиний закупівель-
ний центр, не уніфікуємо всі органі-
зації і підприємства в торгівлі, то 
вже завтра може бути пізно. Конку-
ренти не дрімають! Наше майбутнє, 
як і наша сила, тільки у спільноті, 
спільних діях. Якими б продуктивни-
ми не були наші зусилля на місцях 
по гарних умовах співпраці з вироб-
никами, дистриб’юторами, кращі 
умови можна отримати тільки у на-
ціональних товаровиробників. І ра-
хуватися з нами стануть тоді, коли 
ми виступимо одним цілим на все-
українському рівні.

– Дякую, Михайле Павловичу, за ціка-

ву розмову.

Вів інтерв’ю Михайло МАЗУР

 ЗАПОРІЖЖЯ      Світлана Калугіна та 
Ігор Ковальов познайомилися на робо-
ті, а саме у кафе «СТ» системи Запорізь-
кого райспоживтовариства. Абревіатуру 
слів «споживче товариство» було обра-
но як назву об'єкта, коли його відкрили 
у 1995 році, провівши повну реконструк-
цію приміщення колишнього магазину. 

Світлана працювала тут спочатку буфет-
ницею, потім доросла до завідувачки. Ігор 
влаштувався у кафе у 2000 році кухарем-
пекарем. Зав'язався службовий роман, ре-
зультатом якого став шлюб, дружна роди-
на, чарівна дочка Єва, а також доволі вда-
лий тандем у виробничих відносинах. Часи 
для ресторанного господарства нині нелег-
кі, та недарма говорять, що сімейна пара – 
велика сила, здатна гори зрушити.

– Ми все робимо разом, пліч-о-пліч, – 
сказала Світлана Петрівна. – Для нас го-
ловне, щоб клієнти були задоволені та 
хотіли відвідувати кафе знову й знову.

Справжній ресторатор – той, хто вміє 
жертвувати сном і відпочинком заради 
улюбленої справи. Так вважає Ігор Вікто-
рович, тому день у нього, по суті, почи-
нається з ночі. Світ ще спить, а він прихо-
дить на кухню, де готується до появи 
перших відвідувачів.

Коли настає ранок, у кафе вже можна 
повноцінно поснідати. Стійку бару за-
ставлено підносами з пиріжками, ватруш-
ками, піцею та іншими смачними речами. 
Ігор чудово працює з тістом. Зроблена 
його руками апетитна випічка, а також 
пишні буханці свіжого хліба не лише до-
бре розпродаються через кафе, але й по-
стачаються у роздрібну торговельну ме-
режу системи райспоживтовариства.

– Він до того ж чудовий шашличник, – 
хвалить чоловіка Світлана. – Наш колек-
тив регулярно бере участь у Великому 
Покровському ярмарку у Запоріжжі. Ми 
вивозимо мангал, біля якого чаклує Ігор. 
До нього завжди вишиковується черга.

Кафе «СТ» – серйозний заклад на 120 
посадкових місць, включаючи обідній і 
банкетний зали, плюс дві банкетні кімна-
ти. У теплий сезон функціонує літній 
майданчик біля входу. Відвідувачів ви-
стачає, навіть сформувався постійний 
контингент. Тут охоче обідають службов-
ці прилеглих установ: райдержадміні-
страції, прокуратури, пенсійного фонду, 
будинку культури, лікарні. Комплексні 
обіди, згідно з договором правління рай-
споживтовариства з профспілковою ор-
ганізацією, надаються працівникам апа-
рату райСТ, споживчого товариства 

«Каїр» і водіям. За відгуками кооперато-
рів, харчування чудове.

– Та основний прибуток приносить 
нам обслуговування замовлень, – ділить-
ся завідувачка. – У нас відзначають весіл-
ля, дні народження, інші торжества. Бу-
вають і поминальні обіди. За будь-якої 
політичної й економічної ситуації у країні 
життя триває. Людей потрібно годувати 
за будь-яких обставин – радісних чи сум-
них, за будь-якої погоди.

З цим завданням невеликий колектив 
закладу успішно справляється. Світлана 
щодня сама сідає за кермо сімейного ав-
томобіля, вирушає за продуктами, вміє 
вигідно отоваритися і привезти все необ-
хідне вчасно. Взагалі вона – оптимістич-
на людина. Її весела вдача викликає 
усмішку в усіх, хто з нею контактує. Що 
може бути краще?

– Я з дитинства мріяла піти в артистки, 
та моя мати веліла обрати «нормальну», 
як вона висловилася, спеціальність, – зга-
дує Світлана. – Мати, Зінаїда Михайлівна 
Єлінова, працювала завідувачкою тарним 
складом на оптово-торговельній базі За-
порізького райспоживтовариства, і ось у 
серпні 1987 року я влаштувалася туди ж 
комірником. Пізніше закінчила заочно За-
порізький кооперативний технікум. Не 
знаю, чи змогла б стати улюбленицею пу-
бліки, але тут, у кооперації я відбулася. За-
вжди потрібно слухати маму – цьому я вчу 
свою дочку. Мама поганого не порадить.

Практично кожне слово Світлани Ка-
лугіної пронизане легким гумором, та-
кий вже в неї сонячний характер. А може, 
вона просто щаслива жінка? «Якщо двоє 
закоханих, об'єднавшись, захочуть зру-
шити гору, то гора підкориться», – гово-
рить східна мудрість. Що ж, тут, мабуть, 
немає великого перебільшення.

Ольга НАГІРНЯК

ДВОЄ  ЗАКОХАНИХ, ДВОЄ  ЗАКОХАНИХ, 
ЯКI  ЗРУШУЮТЬ  ГОРИЯКI  ЗРУШУЮТЬ  ГОРИ

  ПОКЛИКАННЯ

Пліч-о-пліч – Світлана й Ігор

Фасад кафе                                                                  Обідній зал

«Окремо ми інколи здаємося трохи неповноцінними, а разом, 
перетворюючись в єдине ціле, стаємо могутньою силою».

Крiстофер ПАОЛІНІ, американський письменник
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О
соблива популяр-
ність до закладу 
прийшла після 
минулорічної ре-
конструкції, яка 

повністю змінила на краще 
його обличчя. Це вже не тіль-
ки місце для відпочинку міс-
цевих жителів, а й для гостей 
краю, адже тепер тут часто 
зупиняються автобуси з ту-
ристами, подорожуючими 
Закарпаттям. Проїжджаючи 
трасою Рахів – Ужгород важ-
ко не помітити великий ре-
кламний білборд із запро-
шенням відвідати заклад 
громадського харчування. 
Голова правління Буштин-
ського споживчого товари-
ства Михайло Федина по пра-
ву пишається цим кафе. 

«Трембіта» розташована у 
мальовничому куточку. На 
її території серед квітників, 
поважних дубів, ясенів та 
хвойних сховалися малі 
дерев’яні архітектурні фор-
ми на різну кількість гостей. 
Більшість із них розрахова-
ні на обслуговування у те-
плу пору року. Однак нещо-
давно кооператори споруди-
ли будиночки, які завдяки 
сучасним технологіям здат-
ні приймати відвідувачів 
протягом усього року, адже 
взимку в них працює обігрів, 
а стіни здатні утримувати 
тепло. Загалом заклад гото-
вий одночасно прийняти 120 
відвідувачів. 

Зазнало змін і меню закла-
ду. Молоді кулінари зуміли 
надати кооперативній кухні 
своєрідного шарму, збагати-
ли її стравами не лише закар-
патської, а й угорської, укра-

їнської, словацької кухні, по-
над десять страв готують на 
популярному нині грилі, спо-
рудженому у дворі. На тери-
торії підприємства з’явився і 
дитячий майданчик.  

Як розповів пан Федина, 
місячний товарооборот кафе 
динамічно зростає, в окремі 
місяці досягає і 200 тис. грн. 
та більше. За таких обсягів 
фінансові інвестиції у за-
клад окупляться через 3-4 
роки.

У найближчих планах спо-
живчого товариства спору-
дження зали урочистих по-
дій на 200 місць. 

Спеціально для читачів 
«Вістей…» кулінари «Трембі-
ти» вирішили поділитися се-
кретом однієї зі своїх фірмо-
вих перших страв. 

Михайло МАЗУР

 ЗАКАРПАТТЯ   Кооператив-
не кафе «Трембіта» Бу-
штинського споживчо-
го товариства Тячівської 
райспоживспілки, роз-
ташоване на околиці Бу-
штино, славиться і своїм 
інтер’єром, і комфортніс-
тю, і смачною кухнею. 

АЛГОРИТМ  УСПIХУ  КАФЕ  «ТРЕМБIТА»АЛГОРИТМ  УСПIХУ  КАФЕ  «ТРЕМБIТА» 

РЕЦЕПТ  КАПУСТО  ЛЕВЕШРЕЦЕПТ  КАПУСТО  ЛЕВЕШ
  

Інгредієнти: 500 г свіжої капусти, 250 г копчених свиня-
чих реберець, 150 г ковбасок копчених, 500 г домашньої 
сметани, 40 г борошна, 1 цибулина, чорний перець, папри-
ка, сіль, олія, зелень.

В олії тушкуємо ребра з цибулею, додаємо нашинковану 
капусту, 200 г води, перчимо, солимо, вкидаємо паприку і до-
водимо до напівготовності. Потім заливаємо сметану, зміша-
ну з борошном, і варимо на малому вогні так, щоб сметана 
не піднялася; далі вкидаємо нарізану ковбаску і варимо ще 
близько 10 хв. При подачі готову страву посипати зеленню.
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ОРИГІНАЛЬНІ  ТОВАРИ  КООПЕРАТИВНОЇ  МЕРЕЖІОРИГІНАЛЬНІ  ТОВАРИ  КООПЕРАТИВНОЇ  МЕРЕЖІ
КОНКУРЕНЦІЯ

  РИНКИ

ОБОПІЛЬНО 
ЗАЦІКАВЛЕНІ 
СТОРОНИ
– І це не дивно, – аргументує 

директор ринку Наталя Чер-
нявська. – Людям подобаються 
умови, які ми їм створюємо, і 
той комплекс послуг, які вони 
отримують, сплачуючи щомі-
сяця фіксовану суму у 100 гри-
вень за один квадратний метр 
орендованої площі на час дії 
договору співпраці. Це і тепло 
взимку, і дах над головою, і 
природний газ, і чистота. «Бе-
ремо» також людяністю, гнуч-
кістю, індивідуальним підхо-
дом до проблем торгуючих. Бо 
хоч покупець завжди правий і 
він – фігура номер один на рин-
ку, але ж і продавець для нас 
не номер два. Останнім теж не-
легко виживати, враховуючи 
низьку купівельну спромож-
ність громадян. Щоб тримати-
ся на плаву і не втратити свого 
потенційного клієнта, підпри-
ємці відвідують виставки, час-
тіше оновлюють асортимент 
товарів, залучають до співпра-
ці нових постачальників. Ми 
всі зацікавлені у зростанні об-
сягів товарообороту, у створен-
ні доброзичливої атмосфери в 
колективі. Щоб забезпечити 
підприємству стабільну робо-
ту, із зароблених коштів маємо 
своєчасно сплатити податки і 
зарплату своїм працівникам, 
здійснювати косметичні ре-
монти, вивозити сміття тощо.

Площа критого ринку – 530 
квадратних метрів. Стихійної 
торгівлі на прилеглій терито-
рії немає, що одразу відміча-
єш, згадуючи побачене в ін-
ших регіонах. На дверях – ого-
лошення: «Для людей з обме-
женими фізичними можли-
востями – вхід з тильного 
боку ринку», де встановлено 
пандус. І ми дійсно зустріли 
інвалідів на візочках, які са-
мостійно маневрували між 
торговими рядами.

– При наданні робочого 
місця перевагу віддаємо сво-
їм колишнім працівникам, а 
нині підприємцям, – говорить 
пані Наталя і пропонує з 
ними поспілкуватися. 

Ольга Іванівна Сушко з 18 

років у кооперації, на автолав-
ці виїжджала у такі віддалені 
села, як Воронівка, Зорівка, 
Шубівка. Взимку, коли маши-
на через снігові замети не мо-
гла проїхати, продукти пере-
вантажували на сани. У школі-
магазині набувала професій-
них навиків і Наталя Петрів-
на Горбаченко, щоб потім усе 
життя пропрацювати в систе-
мі. То були непрості й нелегкі 
часи, але спогади від тієї робо-
ти залишилися світлі.

В РИТМІ ЖИТТЯ
Перше, на що звертаєш 

увагу в кабінеті директора 
ринку – безліч подяк, грамот, 
нагородних листів, якими 
відзначена робота одного з 

найважливіших підрозділів 
Кагарлицького райспожив-
товариства. Пані Наталя – з 
потомственних кооперато-

рів: її батько, Микола Леоні-
дович Рябокінь, був головою 
правління райспоживтовари-
ства; мама, Ганна Панасівна, 

працювала продавцем мага-
зину «Техніка», де зараз роз-
ташований критий ринок. 
Тому питання: «Куди піти 
вчитися?» перед нею не стоя-
ло, бо на сімейній раді одно-
значно вирішили, що це має 
бути кооперативний вищий 
навчальний заклад.

– Після закінчення фа-
культету міжнародних еко-
номічних відносин Львів-
ської комерційної академії, 
повернулась у рідне місто, 
яке дуже люблю і з яким ви-
рішила пов’язати своє по-
дальше життя, – згадує Ната-
лія Миколаївна. – На той час 
батько вже передав свою ке-
рівну посаду теперішньому 
нашому голові Віталію Семе-
новичу Мяснікову. Якось ми 
з ним випадково зустрілися 
на вулиці, він поцікавився, 
чим займаюся, і запросив на 
роботу – спочатку товаро-
знавцем. От уже одинадцять 
років як я очолюю ринкове 
господарство. Відчуваю, що 
це моє місце. Не сказати, що 
працюється легко, зате ціка-
во. У нас день на день не схо-
жий, і як би ти ретельно не 
спланував наступний, життя 
і  н а г а л ь н і  п р о б л е м и 
обов’язково внесуть свої ко-
рективи. Але до такого ритму 
ми вже звикли.

Людмила ШАПОВАЛОВА
Фото Євгена ДОБРИНІНА

IНДИВIДУАЛЬНИЙ   ПIДХIДIНДИВIДУАЛЬНИЙ   ПIДХIД
Критий ринок Кагарлицького райспоживтовариства, що на Київщині, цікавий передусім двома суттєвими мо-
ментами: по-перше, всі торгові місця на ньому зайняті, а по-друге, під крило кооперації вже просяться підпри-
ємці з інших торговельних майданчиків міста.

Продавець Ольга Сушко

Наталя Чернявська

 ВІННИЧЧИНА    За словами 
голови правлiння Томашпiльської 
райспоживспiлки Галини Слобо-
дянюк, промислова група товарiв 
у них займає 60% вiд загально-
го товарообороту. Факт доволi 
рiдкiсний для системи, бо зазви-
чай «погоду робить» продуктовий 
асортимент.

– Саме тому ми i переорiєнтува-
лись, – пояснює Галина Петрiвна. – 
Продуктами сьогоднi торгують усi. 
Промислових товарiв теж не бракує, 
але це, як правило, на ринках. Ми їх 
не дублюємо, а шукаємо оригiналь-
ний товар, гарантовано якiсний. 
Причому, у кожному нашому мага-
зинi вас знайдуть чим здивувати.

Пiдтвердження й iлюстрацiю до 
авторитетної думки керiвника про-
демонструємо на прикладах двох 
спiлчанських магазинiв Томашполя. 

Споживче товариство «Вiола» 
представлено коопмаркетом, де 
господарює Анатолiй Ремiзов. Щоб 
перерахувати лише найменування 
товарiв, знадобиться немало газет-

ної площi. Та все ж родзинкою асор-
тименту можна вважати дитячi 
iграшки. Чого тут тiльки немає! При-
чому, виставленi вони так, що 
дiтвора може їх взяти в руки i добре 
роздивитись.

– Без покупки вiд нас вийти важ-
ко, бо в малечi тут дiйсно очi розбi-
гаються, – говорить Анатолiй Геор-
гiйович i висловлює готовнiсть по-
дарувати менi забавного м’якого со-
бачку, вiд якого навiть дорослому не 
вiдвести очей. – У мiстi є ще приват-
ний магазин, який торгує iграшками, 
але цiни там на порядок вищi.

Зовсiм iншого спрямування ма-
газин промислових товарiв Кооп-
максi, котрий спецiалiзується на 
предметах домашнього вжитку.

– Такого вибору штор, гардинно-
го полотна, а їх тут понад 100 видiв, 
ви не знайдете нiде, – констатує те, 
що й само собою очевидне, прода-
вець Олена Садова, водночас роз-
кладаючи i сортуючи новi надхо-

дження. – Площа у 120 кв. м дозво-
ляє «показати товар лицем», а 
широкi проходи мiж рядами ство-
рюють до нього вiльний доступ.

Рiзновиди клейонки, простирад-
ла, подушки, рушники, подарунковi 
набори – чим не асортимент столич-
ного закладу? I це в магазинi, розта-
шованому у пiдвальному примiщен-
нi, котрий виглядає зовнi дуже при-
вабливо, i куди, крiм схiдцiв, веде ще 
й широкий пандус.

– У той час, коли повсюдно 
спостерiгається скорочення мережi, 
ми рухаємося у зворотному напрям-
ку, – пiдсумовує Галина Петрiвна. – 
Цей магазин – приклад ефективного 
використання колись пустуючих 
примiщень i залучення їх до госпо-
дарського механiзму. За рахунок 
пiдсобок вводимо в дiю додатковi 
площi, створюємо новi робочi мiсця 
i працевлаштовуємо людей.

Людмила  ВІЛЬЧИНСЬКААнатолiй Ремiзов

«Ніхто не може скинути з себе свою індивідуальність».
Артур ШОПЕНГАУЕР, нiмецький фiлософ
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  ПОДІЯ

МАЙДАНЧИК ЗАЦІКАВЛЕНИХ 
СТОРІН

Центральною подією фестива-
лю став Міжнародний форум кре-
дитних спілок. На нього прибули 
представники українських кредит-
них спілок з переважної більшості 
регіонів України, США, Канади, 
керівники Всеукраїнської асоціа-
ції кредитних спілок (ВАКС) та На-
ціональної асоціації кредитних 
спілок України (НАКСУ). Участь в 
його роботі також взяли народні 
депутати України, представники 
Львівської обласної ради та ЛОДА, 
Стрийської міськради, РДА, пред-
ставники духовенства та багато ін-
ших прибічників кредитної коопе-
рації. На адресу Форуму надійшло 
тепле привітання від колег-коопе-
раторів споживчої кооперації Тер-
нопільщини. 

Форум обговорив питання роз-
витку кредитних спілок в Україні 
як форми економічної самооргані-
зації людей із невеликим достат-
ком, їх цінності та переваги, учас-
ники ділилися баченням перспек-
тиви розвитку ринку кредитної 
кооперації, запозичення міжна-
родного досвіду, відбувалися про-
фесійні розмови і дискусії.

Як наголосив Петро Маков-
ський, голова спостережної 
ради кредитівки «Вигода» та вдру-
ге обраний голова організаційно-
го комітету Всесвітнього фестива-
лю українських кредитних спі-
лок, дуже важливо створювати 
такі майданчики за участі заці-
кавлених сторін. Адже кредитна 
кооперація є дуже потужною 
складовою фінансового та еконо-
мічного розвитку у світі, важли-
вий фактор зростання середнього 
класу, спрощення доступу до фі-
нансів, використання місцевих ре-
сурсів для розвитку своєї грома-
ди.

УКРАЇНСЬКІ КРЕДИТНІ 
СПІЛКИ: КРАЩІ ПРАКТИКИ 
СЛУЖІННЯ ГРОМАДІ

Перед учасниками дискусійно-
го заходу виступили поважні гос-
ті з-за кордону та України. У своїх 
виступах вони торкнулися бага-
тьох нюансів діяльності україн-
ських кредитних спілок.

Із виступу Богдана Захарчи-
шина, члена ради директорів 
Української федеральної кредит-
ної спілки м. Рочестер, США:

– Кредитна спілка заснована 65 
років тому  вихідцями з України. 
Філії кредитівки розташовані на 
всій території США з центральним 
офісом у м. Рочестер. За законодав-
ством США членство у спілках є ко-
лективним, тобто, щоб стати спіл-
чанином, людина має належати до 
певної громадської організації: гро-
мадської, релігійної чи громадсько-
політичної. Роль українських кре-
дитних спілок у США дуже важли-
ва, ми розуміємо, що це наша істо-
рія, наша культура. Кредитною 
спілкою також створена благодій-
на фундація, яка допомагає різно-
сторонньо своїм членам, напри-
клад, виплачує стипендії студен-
там. Кредитівка проводить благо-
дійні акції на допомогу Україні у 
протистоянні з Росією, підтримує 
волонтерський рух. Кредитна спіл-
ка взяла активну участь в акції, іні-
ційованій КС «Вигода», щодо фор-
мування фінансів для купівлі 
трьох реанімобілів для фронту.

Із виступу Ольги Шевель, го-
лови Української Світової Коопе-
ративної Ради:

– Перша українська кредитна 
спілка у Канаді була заснована у 
1932 році. 50 років тому їх кількість 
у Канаді становила понад 60, нині 
їх 6. Процес об’єднання дозволив 
стати сильнішими та могутнішими 
у фінансовому плані. Канадське за-
конодавство дозволяє об’єдну-
ватися спілкам лише в межах про-
вінцій. Кожна кредитна спілка має 
потужні зв’язки зі своїми громада-
ми, вона є своєрідним  фундамен-
том для більшості українських гро-
мадських організацій, яким  без 
кредитівок було б не посильно про-
водити власну діяльність і оберіга-
ти ідентичність українців. Креди-
тівка також активно підтримує 
українців у нинішній війні, а її чле-
ни, це понад 24 тисячі осіб, з почат-
ку Майдану відмовилися від своїх 
дивідендів та за ці роки надіслали 
в Україну понад 210 тисяч доларів.

У виступі Івана Вишнев-
ського, експерта проекту USAID 
«Трансформація фінансового сек-
тору», йшлося про стан банків-
ського сектору в Україні, про ви-
никнення ряду небанківських фі-
нансових установ, компаній, які 
спеціалізуються на видачі креди-
тів «до зарплати». Минулого року 
ними видано більше 1 млн. таких 
кредитів на суму 5,6 млрд. грн. під 
720% річних. На фінансовому рин-
ку зараз 450 ломбардів з 9-ма тися-
чами філій, за минулий рік про 
свою діяльність прозвітували 
310 кредитних спілок, хоча в реє-
стрі їх більше. Опитування рес-
пондентів показало низьку обізна-
ність із фінансовим ринком, зо-
крема з діяльністю кредитних  

спілок. Їх робота асоціюється із 
позичанням чужих грошей під 
відсотки, без можливості розмі-
щувати депозити. На жаль, немає 
і фактору об’єднання. До речі, у 
кредитній спілці можна швидше 
оформити кредит, навіть коли в 
банку його не дають, достроково 
його погасити. Втім у випадку 
банкрутства спілки, ніхто не по-
верне вклад, адже на спілки не 
розповсюджується дія Закону про 
фонд гарантування вкладів.

Із виступу Оксани Довгун, 
голови правління кредитної спіл-
ки «Косівська» з Івано-Франківщи-
ни:

– Кредитна спілка «Косівська»  
займає чільне місце в житті гу-
цульської громади. За 20 років іс-
нування об’єднала понад 11 тисяч 
членів та має понад 30 млн. грн. 
активів. Місія спілки – створення 
механізму фінансової взаємодо-
помоги та задоволення потреб її 
членів у кредитах, інших фінансо-
вих послугах. Активно підтриму-
ємо «зелений туризм», підприєм-
ців, сімейні фермерські господар-
ства. Спілці дуже важливе став-
лення до громади і громади до 
громадського фінансового осеред-
ку. Особливий наголос спілчани 
роблять на підтримці української 
культури книговидання, духовно-
го світу своїх краян тощо.

Із виступу Володимира Ко-
ломацького, голови правління 
кредитної спілки «Агрокредит» 
м. Старобільськ Луганської об-
ласті:

– Війна порушила кооператив-
ний кредитний рух в області. Якщо 

до війни на Луганщині було біля 
сотні кредитівок, то зараз їх кіль-
кість можна перерахувати на паль-
цях однієї руки. Було прийнято рі-
шення повернути усі депозити, 
щоб не постраждали у фінансово-
му плані наші члени. Хоча спілка 
продовжує жити, надає дрібні кре-
дити, надіємося на кращі часи. Так 
склалося, що кредитна спілка Ста-
робільська стала центром спроти-
ву сепаратизму в регіоні, її члени 
взяли на себе ініціативу у русі опо-
ру, активно займаються волонтер-
ською діяльністю.  

Іван Гарбовський, внутріш-
ній аудитор кредитної спілки «Ви-
года», директор фонду «Рідня»:

– Благодійний фонд «Рідня» КС 
«Вигода», засновником якого та-
кож є Стрийська Єпархія УГКЦ, 
створений 5 років тому. Його го-
ловною місією є залучення грома-
ди до вирішення різноманітних 
місцевих проблем. Гроші виділя-
ються під конкретні проекти, віді-
брані виключно на конкурсній 
основі незалежною експертною 
радою. За період існування фонду 
зібрано достатню кількість ко-
штів для благодійного фонду. 
Лише «Вигода» щорічно виділяє у 
фонд біля 1 млн. грн, які спрямо-
вуються виключно на наповнення  
неподільного фонду (ендавмен-
ту).

До речі, у рамках Форуму було 
проведено благодійний аукціон 
картин фонду «Рідня». Він викли-
кав великий інтерес учасників 
фестивалю, які, придбавши карти-
ни, долучилися до стану благодій-
ників. 

СТРИЙСЬКИЙ ФОРУМ КРЕДИТНИХ СПІЛОК: 
КРОК ДО ПОБУДОВИ ВІЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА
У Стрию, що на Львівщині, на батьківщині галицької кооперації, відбувся II Всесвітній фестиваль українських кредит-
них спілок. Його проведення ініціювала Стрийська кредитна спілка «Вигода», яка нещодавно відзначила своє 25-річ-
чя. Заходи фестивалю були спрямовані на пропаганду кооперативних цінностей серед громади, подальший розвиток 
кредитної кооперації в Україні.

Сьогодні третина фінансового 
сектору Німеччини побудована на 
кредитній кооперації, найбільший 
банк світу «Агрікольбанк» – коо-
перативний, потужні Рабабанки в 
Голландії також кооперативні. 
Економіка села у Європі будується 
на 12 млн. малих сімейних фер-
мах. Середній земельний наділ у 
70% цих ферм складає 5 га, у 
Польщі 2,6 млн. сімейних ферм, 
де середній земельний наділ – 
16 га, у Франції – 52 га, Німеччині 
– 30 га на фермера. Сімейні госпо-
дарства були б неефективними.
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COOP: РЕГІОНИ «Ваші справи процвітають, якщо у вас достатньо грошей, 
аби отримати кредит у банку».

Автор невiдомий

КРЕДИТНА КООПЕРАЦІЯ – 
ДЛЯ ВІЛЬНИХ ДУХОМ ЛЮДЕЙ

Відкриваючи пленарне засі-
дання про ринок кредитної коопе-
рації, його стан справ та перспек-
тиви Петро Маковський на правах 
організатора і модератора наголо-
сив, що створений Форумом май-
данчик – для активних і небайду-
жих до справ громади людей. 
Дуже важливо, аби українці мали 
почуття гідності і ніколи не 
страждали відчуттям меншовар-
тості. 

Розвиваючи тему «українські 
кредитні спілки, реальні прикла-
ди економічної самоорганізації», 
Петро Маковський говорив про 
те, що такий Форум серйозно по-
пуляризує ідеї економічної само-
організації, допомагає правиль-
но позиціонувати себе в суспіль-
стві, розвивати середній клас, є 
сходинкою до добробуту звичай-
них людей. На його думку Форум 
дає відповідь, у якому стані нині 
кредитний кооперативний рух, 
які тенденції його розвитку в 
Україні і світі. Він нагадує укра-
їнцям про цінність і вигоду кре-
дитних спілок, феномен яких ви-
ник ще у XIX ст. Наріжний камінь 
кооперації насправді криється у 
простих тезах, задекларованих в 
Українській хартії вільної люди-
ни: 
 відповідальність кожного 

за своє життя, а отже, за свій до-
бробут;
 мораль і духовні цінності 

не можуть бути відкладені на за-
втра;
 ми будуємо те, що уявляє-

мо, від чого залежить наше май-
бутнє.

На жаль, у суспільстві продо-
вжується девальвація коопера-
тивних цінностей, недовіра до 
кооперації. Економічна самоор-
ганізація  людей із невеликим 
достатком є чи не єдиною аль-
тернативою подальшої олігархі-
зації економіки, її монополій у 
всіх сферах. Кредитна коопера-
ція на сьогодні є національною 
системою з великою соціальною 
місією. Перспектива кооперації 
у саморегулюванні, самовідпові-
дальності й самоконтролі. Жод-
ної кредитної спілки не повинно 
бути поза межами професійних 
об’єднань. Результат – стабільна 
система кредитних спілок.

Ольга Максимчук, пред-
ставник Національної комісії з 
регулювання сфери ринків фі-
нансових послуг, проаналізува-
ла стан кооперативного кредит-
ного руху в Україні, а також 
звернула увагу на систематичні 
порушення окремими спілками 
чинного українського законодав-
ства та висловила побажання 
кредитівкам у якісному плану-
ванні своєї діяльності.

Петро Козинець, президент 
НАКСУ, зробив історичний екс-
курс розвитку кооперативного 
кредитного руху. Приміром, у 2008 
році кредитні спілки надали по-
над 1 млн. позик громадянам 
України. Потім прийшла фінансо-
во-економічна криза, яка негатив-
но вплинула на кооперативний 
рух, у рази зменшилися активи. 
Вина в цьому як самих спілок, так 
і регулятора, який в цей час за-
ймав помилкову позицію, закри-
вав очі на відверті шахрайські дії 
окремих спілок. На жаль, негатив-
ну роль у цих процесах також віді-
грали окремі ЗМІ, рекламуючи по-
слуги таких спілок. При активній 
позиції держави у питаннях ді-
яльності кредитівок сьогодні мо-
жуть за рік–два подвоїтися акти-
ви спілок. Держава має сказати 
українцям, що кредитні спілки 
потрібні Україні.

Наталія Хмиз, директор де-
партаменту АПК Львівської ОДА, 
представила програму підтримки 
агропромислового виробництва 
Львівської області та проекти, які 
тісно взаємодіють з кредитними 
спілками, спрямовані на розвиток 
сільських територій. За її слова-
ми, на Львівщині реалізується чи-
мало програм і роль кредитних 
спілок у забезпеченні фінансови-
ми ресурсами потенційних учас-
ників є вагомою і достатньою. Зо-
крема, надання позичок на енер-
гозбереження, для особистих се-
лянських господарств та для учас-
ників АТО.

Далі відбулися обговорення та 
дискусії з питань розвитку ринку 
кредитної кооперації.

 
УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО 
І КРЕДИТНІ СПІЛКИ

На думку Ольги Мороз, прези-
дента ВАКС, проблема україн-
ських кредитних спілок у тому, 
що вони дуже малі. В українсько-
му законодавстві записано, що 
кредитні спілки можуть мати 
свою платіжну систему, але її не-
має, бо це дороге задоволення. В 
країні десятки кредитівок, у яких 
мінімальні активи до 100 тис. грн. 
Один не повернутий кредит, і 
спілка банкрот. Більшість україн-
ців не знають про таку фінансову 
установу, як кредитна спілка. По-
трібно вибрати шлях просування 
кооперації до українців.

Жваво відбувалося обговорен-
ня теми кредитних спілок у кон-

тексті проекту закону «Про кре-
дитну кооперацію», внесеного коо-
перативними спілками, їхніми 
асоціаціями. За словами Олега 
Лаврика, народного депутата 

України, у документі зафіксовано 
кілька важливих положень: нада-
ти право кредитним спілкам кре-
дитувати не лише фізичних осіб, а 
й фермерські господарства, долу-
чити до кредитного руху громад-
ські, релігійні об’єднання, вироби-
ти механізм виводу з ринку сум-
нівних кредитівок, створити систе-
му гарантування вкладів кредит-
них спілок, а також реорганізації 
їх у кооперативні банки. І хоча ці 
норми викликають чимало супер-
ечливих думок, однак в цілому це 
буде крок уперед у законодавчій 
базі для кредитної кооперації.

Народний депутат України Ві-
ктор Романюк вважає, що, ство-

рюючи свого часу кредитні спілки, 
наші діди і прадіди думали не про 
гарантування своїх вкладів, а про 
те, як отримати економічну вигоду 
у своїй громадській фінансовій 
установі. Сьогодні законодавство 
має бути виписане таким чином, 
щоб людині, в першу чергу, було 
вигідно вступати в кредитівку, аби 
отримати гарний кредит і не дума-
ти про фонд гарантування.

У своєму побажанні учасникам 
Форуму Мирослав Маринович, ві-
домий український правозахисник, 
член-засновник Української Гель-
сінської групи, віце-ректор Україн-
ського Католицького Університету 
у Львові, закликав бути вільними і 
гідними людьми, організовувати 
життя так, як це відповідає нашому 
внутрішньому світу. А бути віль-
ною людиною це, насамперед, бра-
ти на себе відповідальність, в тому 
числі й у формуванні кооператив-
ного світогляду нації.

Після закінчення Форуму від-
булася прес-конференція. Також 
учасниками зібрання була при-
йнята резолюція, у якій відзнача-
лося, що в нинішніх умовах коопе-
рація має відігравати важливу со-
ціально-економічну роль, консо-
лідувати громаду задля її добра, 
бо тільки у спільних «муках» мож-
на збудувати сильну державу.

У програмі Форуму також від-
булися традиційна туристична 
мандрівка у гори, фестиваль ста-
ровинної української пісні, показ 
юними театралами вистави «За-
клята пані». 

Михайло МАЗУР

ІЗ МІЖНАРОДНОГО 
ДОСВІДУ

Олег Лебедько, головний 
виконавчий директор україн-
ської федеральної кредитної 
спілки м. Рочестер, США:

– В Америці кредитна коопе-
рація має довгу і поважну істо-
рію та багато в чому завдячує 
українській діаспорі. Сьогодні 
у США трохи менше 6 тис. кре-
дитних спілок, а 100 млн. грома-
дян є їх членами. Щороку на 
кредитному ринку кількість 
спілок зменшується на 200-300 в 
результаті об’єднуються з біль-
шими спілками. Понад один 
трильйон доларів мають в акти-
вах американські спілки, в 
структурах яких працює 240 ти-
сяч працівників.

В Америці функціонують 13 
українських кредитівок з член-
ством у понад 100 тис. осіб. В 
активах спілок майже 3 млрд. 
доларів. Найбільшою україн-
ською спілкою є кредитна 
установа в Нью-Йорку з акти-
вами понад 1 млрд. дол. Кре-
дитні спілки в Америці мають 
практично ті ж права, що й в 
Україні: відкривають, обслуго-
вують рахунки, як і банківські 
установи. Щоправда, не нада-
ють страхові, інвестиційні по-
слуги. Але кредитівки можуть 
створювати організації, які їх 
надають. Кредити спілка може 
надавати підприємницьким 
структурам, але вони не мо-
жуть перевищувати 12% акти-
вів. Відсотки по депозитах – 
1%, отримати іпотечний кре-
дит на 30 років член кредитної 
спілки може під 4–4,5%. 

В Америці, на відміну від 
України, гарантується повер-

нення вкладів членів спілок, 
як і для банків, у сумі 250 тис. 
доларів. Американські кредит-
ні спілки не оподатковуються, 
бо це не приносить великих ко-
штів для бюджету, однак бага-
то втрачає населення. В Украї-
ні ж усе навпаки. Тоді, як ра-
дять нам іноземні колеги, по-
трібно вимагати від держави, 
щоб кредитівки у правах були 
прирівняні до банківських 
установ.

У дискусії взяли активну 
участь гостя з Канади Ольга 
Шевель, Єва Сержинська, ди-
ректор проекту USIAD «Креди-
тування сільськогосподар-
ських виробників (КЕП) в 
Україні». 

З особливою увагою учасни-
ки Форуму вислухали виступ 
Зіновія Свереди, доктора з со-

ціальної економіки Папського 
Григоріанського Університету 
в Римі, який наголосив, що 
українська кооперація набага-
то краще розвивалася у часи 
австро-угорського та польсько-
го поневолення, бо тоді коопе-
ратори нажили майна на 13 
млрд. доларів. На думку Зіно-
вія Свереди, ми живемо в час 
неоколоніалізму, коли вну-
трішні колонізатори набагато 
жахливіші, ніж зовнішні. З 
1991 року з України в офшори 
вивезено 400 млрд. дол. США. 
Доки не буде просвітництва 
громади в кооперативних пере-
вагах, не буде кооперативного 
телеканалу, засобів масової ін-
формації, онлайн-лекцій, про-
фесійних експертів, лекторів, 
щоб міняти свідомість, ціннос-
ті людей, не буде здорового 
кооперативного руху.
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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

ПРЯМА МОВА  ВІД  РЕДАКТОРА

УСТАМИ МОЛОДI 
ПРО НЕЗАЛЕЖНIСТЬ I СВОБОДУ
26 річниця Незалежності України… Знову багато різноманітних думок вирує 
в наших головах – спогадів та нових сподівань, гордості та тривоги, радості 
та водночас гіркого занепокоєння. І в цьому емоційному вирі важливо не за-
губити почуття вдячності усім тим, хто десятиліттями боровся і продовжує 
боротися за свою гідність – людську і національну. Звісно, хочеться, щоб 
Україна була успішною державою. І вона стане такою за умови нашої праці 
та взаємної любові. 
Для кожного свято Дня Незалежності України є особливим. Тому напередодні 
Дня Незалежності вдалося поцікавитися думками студентів і викладачів коо-
перативних вишів про те, що для них означає жити в незалежній державі, а 
також який сенс вони вкладають у слово «незалежність».

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 
У КОЖНІЙ ЛЮДИНІ 

Я вдячна часу, у якому народилася і живу! 
Для мене незалежність – це коли ти сам собі 
господар, самостійно будуєш своє життя. Також 
це ще й можливість говорити те, про що дума-
єш, писати те, що тобі хочеться, спілкуватися з 
ким хочеш. І хай не завжди твоя думка пра-
вильна, хай не завжди з тобою будуть погоджу-
ватися, проте від тебе не відстороняться, і не 
відправлять кудись там далеко-далеко. 

Я радію, що маю безмежжя можливостей, і 
розумію, що тільки від мене залежить подаль-
ше їхнє використання. Відтак, мені вдалося са-
мостійно визначитися з фахом, потім вступити 
до університету і здобути там вищу освіту. 
Саме у виші я познайомилася з багатьма му-
дрими, талановитими людьми, із якими вільно 
спілкуюся й надалі. Також я маю можливість 
здобувати професійний досвід, відвідувати різ-
ні курси, вивчати іноземні мови, ходити в кіно, 
театри, на фестивалі, читати літературу, яку 
тільки забажаю. А ще можливість подорожува-
ти, пізнавати як свою країну, так і цілий світ. 

Так, перечитуючи романи-антиутопій, типу 
«1984» Орвела, «451 градус за Фаренгейтом» 
Бредбері, мені дуже боляче уявляти як герої 
цих книг жили в таких обставинах. Як їх контр-
олювала Поліція Думок, голос із телезахисту, 
пильне око Старшого Брата, як спалювали кни-
ги і забороняли мати власну думку. Тому там не 
творили чогось унікального, неповторного.

Нині в Україні дуже багато креативних лю-
дей, які реалізовують по-справжньому цікаві 
проекти, відкривають оригінальні заклади. Ці 
люди конструюють свою ідентичність само-
стійно, вони демонструють свою індивідуаль-
ність. Так, наприклад, у 2013 році розпочався 
експеримент під назвою «У пошуках made in 
Ukraine». Цілий рік його учасники купували то-
вари лише українського виробництва. І довели 
скільки реально крутих українських брендів 
функціонують. Не Китаєм і Туреччиною єдини-
ми, українці теж вміють виробляти якісні това-
ри. Або ж наші айтішники. Так, багато з них 
працюють за кордоном і їх там цінують над-
звичайно, але є й такі, хто реалізовує непере-
вершені стартапи тут, в Україні. Наприклад, 
сервіс аналітики соціальних мереж Youscan. 
Або ж Ярослав Ажнюк і Олександр Нескін та 
їхній проект Petcube – компанія, яка розробляє 
програми і пристрої для контролю й спілку-
вання з домашніми улюбленцями. Цей україн-
ський стартап працює на ринках Америки, Єв-
ропи, Азії. А наймолодший доктор наук Ольга 
Броварець, яка здійснила сенсаційне відкрит-
тя, що може врятувати людство від раку. Мож-
на ще і ще перелічувати наших талановитих 
українців, які достойно представляють нашу 
країну в світі. Ось вона, ця незалежність! Люди 
просто беруть і діють, не бояться використо-
вувати ті можливості, які мають, створюють 
щось нове і пишаються тим, що їхній продукт 
український. 

Є така хороша фраза, яка, подейкують, ви-
сить біля робочого місця Марка Цукерберга. 
Вона звучить так: «Що б ти зробив, якби не бо-
явся?» Думаю, що це правильне запитання, яке 
собі мають ставити всі молоді українці щоран-
ку. Не боятися і знати, що немає нічого немож-
ливого. І працювати. Багато працювати. Бо 
Україна і справді починається з кожного із нас!

ТЕТЯНА ПАНАСЮК

Здається, що слово «держа-
ва» – складне поняття, що зро-
зуміле лише дорослим. Дітям, 
зазвичай, суть цього терміну 
в його широкому значенні по-
яснюють у школі під час уро-
ків правознавства. А чи ви за-
мислювалися про сенс цього 
слова саме у вашому житті? 
Чи є воно для вас чимось біль-
шим, ніж просто означенням 
із підручника? Певно, у кож-

ної людини буде різне бачен-
ня…

Для мене, як і для багатьох 
українців – це домівка, у якій ми 
маємо почувати себе комфортно 
та вільно. Ми, її мешканці, 
зобов’язані створити затишок та 
забезпечити любов і тепло, бо 
лише від нас залежить настрій у 
нашій «оселі».

Жити в незалежній державі 
означає для мене лише одне – 
мати власну думку і можливість 
на її висловлення та втілення; 
писати все, що я вважаю за по-
трібне, та бути впевненою, що 
не дивлячись на різноманіт-
ність поглядів, мене зрозуміють 
і не покарають. Саме свобода 
слова робить із людей особис-
тостей і сприяє уникненню ша-
блонного мислення. Мені при-

ємно, що я можу сама ухвалюва-
ти рішення, навіть писати свої 
думки до газети, а потім читати 
інші. Ми самостійно пишемо іс-
торію країни, починаючи з себе.

Ще з історії України нам відо-
мо про ті випробування долі, що 
пройшли люди, які не боялися 
висловлювати свої думки. Нині 
ми вільні люди, у незалежній 
державі з повноцінними права-
ми. Це треба зберегти, щоб наше 
майбутнє покоління не зазнало 
хвиль репресій за своє мислен-
ня, або за вільну дію. Поки живе-
мо, ми українці, повинні зберег-
ти цю незалежність для нашого 
комфортного життя та життя на-
ступних поколінь.

Зі святом, любі співвітчизни-
ки! Із Днем Незалежності Украї-
ни!

«ЖИТИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ ДЕРЖАВІ – 
МАТИ ВЛАСНУ ДУМКУ 
І МОЖЛИВІСТЬ НА 
ЇЇ ВИСЛОВЛЕННЯ ТА ВТІЛЕННЯ»

Катерина БАБИНІНА, 
голова Студради 

Харківського 
кооперативного торгово-

економічного коледжу
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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ «Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може». 
Джорд Гордон БАЙРОН, англiйський поет

Для мене жити в незалеж-
ній державі означає мати без-
ліч можливостей, але, переду-
сім, – це єдність українського 
народу та цілісність кордо-
нів. Незалежність – це свобо-
да думки, вибору і слова, 
можливість здобувати якісну 
освіту в межах держави та за-
йматися улюбленою справою. 

Хіба не чудово жити в са-
мостійній, вільній державі? Я 
захоплююся українцями, які 
здобувають перемоги в різ-
них галузях для України. Ко-
жен їхній здобуток – доказ 
того, що українці – справді 
могутня, високорозвинена на-
ція. Я пишаюся собою, коли 
здобуваю перемоги, і не важ-
ливо чи вони на коледжів-

ському, обласному чи все-
українському рівнях. Адже 
усе це завдяки бажанню і 
можливості розвиватися у 
своїй державі.

Я щиро вірю в те, що кожен 
із нас і далі буде рухатися 
вперед, самовдосконалювати-
ся. Бо квітуча держава – це, 
спершу, свідомі мешканці.

Теперішнє покоління має 
шанувати й цінувати людей, 
які борються за нашу незалеж-
ність, тому що шлях до неї був 
наповнений безліччю пере-
шкод. Наше головне завдання 
– берегти такий цінний скарб.

Життя в незалежній дер-
жаві – це спокій, мир, впевне-
ність у завтрашньому дні. Я 
переконана в тому, що з ча-
сом Україна стане найміцні-
шою і наймогутнішою краї-
ною. Мені не соромно говори-
ти те, що я – українка. Це гор-
до і престижно!

У День незалежності ба-
жаю всім миру, злагоди, спо-
кою та благополуччя!

Однією з цілей кожної 
країни є забезпечення неза-
лежності та автономії. Для 
досягнення цієї мети необ-
хідно слідувати шляхом, 
який дуже часто є неліній-
ним, що ділиться на послі-
довні стадії. Нашій молодій 
країні в умовах неоголоше-
ної війни зараз дуже склад-
но рухатися вперед у розви-
тку економіки. Але дороги 
назад для нас всіх немає і не 
може бути. 

Незалежність – це те, 
про що мріяли наші діди і 
прадіди. День Незалежнос-
ті – точка відліку реально-
го втілення багатовікових 
сподівань українського на-
роду самостійно робити ви-
бір, як жити країні, яке бу-
дувати суспільство. Це свя-
то – розуміння того, що ти є 
частиною держави. Молоде 
покоління українців, у 
тому числі і я, виросло та 
змужніло в новій Україні. 
Опираючись на досвід по-
колінь і керуючись ентузі-
азмом, молодь не повинна 
упустити історичний шанс 
і наполегливо будувати в 

Україні економічно сильне 
і духовно вільне суспіль-
ство. 

День Незалежності Укра-
їни для мене – це дата по-
чатку відліку історії нової 
суверенної держави. Це 
здійснення багатовікової 
мрії українців про свою 
вільну країну. 26 років неза-
лежності навчили нас дола-
ти перешкоди й гідно відпо-
відати на зовнішні та вну-
трішні виклики. Ці роки з 
погляду історії – лише 
мить, але впродовж цього 
часу виросло нове поколін-
ня, становлення якого від-
булося саме в роки незалеж-
ності. Дуже шкода, що за-
надто багато часу ми витра-
чали і витрачаємо на полі-
тичні чвари. Ми всі повинні 
зрозуміти, що незалежність 
та державність – це величез-
на відповідальність і справ-
жній іспит для кожного з 
нас.

День Незалежності для 
мене є не тільки великим 
державним святом, а й при-
водом задуматися про саме 
поняття «незалежність» за-
галом. Незалежність – це 
свідомий вибір свого уні-
кального шляху, на якому 
століттями стоять традиції 
предків, підвалини сім’ї, 
мрії про майбутнє і любов до 
всього, що навколо мене; це 
коли ти пишаєшся своєю 
країною і її людьми. А ще 
незалежність – це коли ніхто 
не заважає жити чесно, спра-
ведливо і з високо піднятою 
головою! 

Незалежність нашої кра-
їни, кожного її громадяни-
на – це більше, ніж просто 
дата. Це те, що в кожного 
всередині. Незалежність – 
це життєво необхідний ки-
сень, без якого жива істота 
задихається, відчуваючи 
себе безправною і ні на що 
не здатною. Це коли народ 
може вільно висловлювати-
ся і вільно голосувати, віль-
но виходити на демонстра-
ції і звертатися до влади без 
будь-яких перешкод. Неза-
лежність – це, передусім, 
свобода в праві вибору своїх 
життєвих пріоритетів. Бути 
незалежним означає здат-
ність постояти за себе в 
будь-яких обставинах і мір-
кувати самостійно. Події в 
Україні за останні роки, 
змусили кожного з нас пере-
оцінити важливість неза-
лежності, усвідомити її 
ціну.

Україна гідна того, щоб 
жити краще! Тому, переду-
сім, бажаю всім миру. 
Дуже хотілося б, щоб в най-
ближчий час закінчилися 
бойові дії на Сході. Я спо-
діваюсь і вірю в те, що все 
більше українців усвідом-
люють свою відповідаль-
ність за долю нашої країни 
та за її майбутнє. Ми всі 
повинні не просто любити 
свою країну, але й робити 
все для того, щоб кожен на-
ступний рік був кращим за 
попередній. Батьківщину 
не вибирають, але кожно-
му під силу зробити її 
сильною!

«НЕЗАЛЕЖНІСТЬ – 
ЦЕ СВІДОМИЙ ВИБІР СВОГО 
УНІКАЛЬНОГО ШЛЯХУ»

Олександра ОЛЬХОВИК, 
староста юридичного 

відділення Чернівецького 
кооперативного 

економіко-правового 
коледжу

Незалежність – це, пере-
дусім, цілісність кордонів, 
мова, власна валюта, армія, 
Державний прапор і Герб. 
Для мене жити в незалежній 
державі означає не цуратися 
свого походження, не дозво-
ляти принижувати свою на-
ціональну гідність. Щоб 
бути по-справжньому неза-

лежними, потрібно усвідом-
лювати те, що ти українець, 
гордо і престижно нести це 
ім’я, не чекати, коли все го-
тове прийде до тебе, а пра-
цювати. І не в Польщі, Італії 
чи деінде, а на благо Украї-
ни; не виїжджати за кордон, 
а потім повертатися та роз-
повідати як там гарно, а в 
нас усе погано. Незалеж-
ність має жити в серцях на-
роду!

Адже сотні-тисячі заги-
блих героїв, наші діди й пра-
діди полягли за незалеж-
ність української держави. 
Сьогодні наше завдання не 
загубити цей скарб, і тільки 
від нас залежить, чи вдасть-
ся це зробити.

Свято Незалежності має 
об’єднати, згуртувати усіх 
громадян нашої держави 

для подальшої спільної ро-
боти на її благо, а значить і 
на благо кожного з нас. День 
Незалежності – це великий 
день, свято всієї української 
нації, яке залишиться на-
шим дітям, нашим внукам. 
Його треба пам’ятати. Адже 
кожна країна має таке свя-
то.  Хтось має його вже сотні 
років, а хтось має його тіль-
ки кілька десятків років, так 
як ми. Але, безумовно, це 
той день, яким варто пиша-
тися!

На мою думку, святкува-
ти цей день потрібно 
обов’язково, треба згадувати 
українські традиції, повер-
татися до українських істо-
ричних подій і вшановувати 
тих людей, які сторіччями 
виборювали право бути не-
залежними.

Для мене жити в незалеж-
ній державі – це радіти ново-
му дню, котрий подарує нові 
можливості; навчатися в уні-
верситеті та бути впевненою, 
що там я здобуду гідну осві-
ту; подорожувати зі своїми 
батьками мальовничими ку-
точками рідної України, та 
знати, що це все – наше, рідне, 
українське. 

Краса нашого краю без-
межна! Лани, поля, карпат-
ські полонини – моя душа трі-
поче лише від однієї згадки 
про чари української природи. 
То чому ж ми шукаємо щастя 
на чужині? Дуже прикро, що в 
наш час молодь у пошуках 
кращого життя залишає бать-
ків, рідних, друзів. Роздуми 
про батьківський поріг не тор-
кають їхнього серця, не викли-

кають ані краплі суму. Мені 
ніколи не зрозуміти цього… Я 
безмежно вдячна своїм бать-
кам, котрі з самого дитинства 
навчали мене: «Не шукай, 
доню, щастя деінде. Ми самі 
будуємо своє життя, тому і 
щастя своє будуємо самі!» 

Українська земля здавна 
славилася величними людь-
ми, котрі, якщо і змушені 
були покинути свою країну, 
то згодом, долаючи всі пере-
шкоди, поверталися додому. 
Недарма в народі мовиться: 
«Там земля мила, де мати на-
родила».

Я мрію, що наша Україна 
буде міцною, сильною, по-
справжньому незалежною 
державою, а робити такою 
будемо її ми, люди, котрі до 
останньої краплі крові вірні 
своїй землі! Незламними ми 
станемо тільки тоді, коли 
будемо цінувати кожен про-
житий день на рідній землі, 
і коли зрозуміємо, що ми по-
винні будувати своє щасли-
ве життя в Україні власно-
руч!

«ЦІНУВАТИ 
КОЖЕН 
ПРОЖИТИЙ 
ДЕНЬ НА 
РІДНІЙ ЗЕМЛІ»

Марина НЕГОДА, 
голова Студради Інституту 

економіки, управління 
та інформаційних 

технологій ПУЕТ

Валерія ЩОКА, 
голова Студради 

Мукачівського 
кооперативного торгово-

економічного коледжу

«КВІТУЧА 
ДЕРЖАВА – 
ЦЕ, СПЕРШУ, 
СВІДОМІ 
МЕШКАНЦІ»

Олеся ФЕДЧИК, 
голова Студради Луцького 

кооперативного коледжу 
Львівського торговельно-

економічного університету

«НЕЗАЛЕЖНІСТЬ МАЄ 
ЖИТИ В СЕРЦЯХ НАРОДУ!»
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ЄВГЕН 
МАГДА

кандидат полiтичних 
наук,  доцент НТУУ КПІ 

iм. Ігоря Сiкорського, 
виконавчий 

директор Центру 
суспiльних вiдносин

СПЕЦІАЛЬНО СПЕЦІАЛЬНО 

ДЛЯ «ВІСТЕЙ...»ДЛЯ «ВІСТЕЙ...»

ЛЕОНІД КРАВЧУК: 
ВМІННЯ ХОДИТИ 
«МІЖ КРАПЕЛЬКАМИ»

Власне, референдум про під-
твердження незалежності Укра-
їни, проголошеної 24 серпня 1991 
року, співпав з президентськими 
виборами 1 грудня того ж року. 
Переміг достатньо впевнено Ле-
онід Кравчук, людина, що зумі-
ла «між крапельками» перейти з 
посади першого секретаря ЦК 
КПУ до кабінету першого Прези-
дента незалежної України. Лео-
ніду Макаровичу згодилися 
отримані за радянських часів на-
вички, але неспішність перетво-
рень, закладена за його прези-
дентства, стала для України сут-
тєвою проблемою.

Саме на початку 90-х склалася 
владна еліта України – колишні 
партійні номенклатурники, на-
ціонал-демократи та нові «хазяї 
життя», що зуміли швидко пере-
лаштуватися в особистих інте-
ресах від планової до ринкової 
економіки. Кравчук намагався 
уникнути політичної кризи, пі-
шовши на дочасні вибори, – та 
програв їх своєму колишньому 
прем’єру та тезку Леоніду Куч-
мі. Цікава особливість – прак-
тично всі українські президенти 
(за виключенням Петра Поро-
шенка) працювали прем’єрами у 
своїх попередників. Леоніду Ма-
каровичу ще довго закидали від-
мову від ядерного арсеналу, про-
те у тодішніх умовах зберегти 
контроль над ядерною зброєю 
навряд чи було можливим.

ЛЕОНІД КУЧМА: МАЙСТЕР 
ОЛІГАРХІЧНИХ СХЕМ

Хоча Леонід Кучма виграв 
президентські вибори під гасла-
ми зближення з Росією, важли-
вою особливістю його зовніш-
ньої політики стала багатовек-
торність. Це і участь у створенні 
ГУАМ, і підписання Хартії про 
особливе партнерство з НАТО, і 
пошук шляхів історичного при-
мирення з Польщею. Кучма при 
цьому виявився неспроможним 
розірвати економічні та політич-
ні зв’язки з Росією, а після зник-
нення опозиційного журналіста 

Георгія Гонгадзе та появи «плі-
вок Мельниченка» опинився у 
геополітичній безвиході. Украї-
ну вправно затягнули назад, 
ближче до Росії, де набирав силу 
режим Путіна.

У внутрішній політиці дру-
гий Президент відзначився бо-
ротьбою навколо ухвалення Кон-
ституції та проведенням полі-
тичної реформи напередодні за-
кінчення власних повноважень; 
запровадженням національної 
грошової одиниці – гривні, яка 
стала перепусткою до великої 
політики для Віктора Ющенка; 
хронічною недовірою до полі-
тичних партій, яка не завадила 
Кучмі залишатися на посаді дві 
поспіль каденції та безпосеред-
ньою участю у формуванні засад 
олігархічної економіки, що, 
власне, і сьогодні гальмує зусил-
ля України з побудови нормаль-
ного європейського суспільства. 
Леонід Кучма виявився не лише 
суперечливою та контраверсій-
ною фігурою, але і політиком, 
спроможним вже на пенсії по-
вернутися до важливої справи – 
ведення переговорів про врегу-
лювання конфлікту на Донбасі.

Галерея прем’єр-міністрів 
Кучми за 10 років його прези-
дентства достатньо масштабна, 
проте дві людини – Павло Лаза-

ренко та Віктор Янукович – ви-
глядають найбільшими кадро-
вими помилками Леоніда Дани-
ловича. Обидва, за дивним збі-
гом обставин, перебувають за 
кордоном, до обох мають претен-
зії служителі Феміди. 

ВІКТОР ЮЩЕНКО: 
ВТРАЧЕНІ МОЖЛИВОСТІ

Помаранчева революція та 
прихід до влади Віктора Ющен-
ка навряд чи були можливими 
без економічного зростання на 
початку 2000-х. І саме за першого 
прем’єрства Януковича показни-
ки росту економіки – біля 12% у 
2004 році – стали рекордними для 
Східної Європи. Проте прагнен-
ня вплинути на результати воле-

виявлення, підсилене фактором 
отруєння Ющенка (спотворене 
обличчя кандидата від опозиції 
було потужним докором владі), 
спричинило Помаранчеву рево-
люцію – яскравий спалах актив-
ності суспільства, якому не сма-
кувала перспектива бути «сірою 
зоною» в центрі Європи.

Перемозі у третьому турі пре-
зидентських виборів Віктора 
Ющенка передувало внесення 
змін до Конституції, які відводи-
ли для нього всього рік масштаб-
них президентських повнова-

жень. На жаль, він значною мі-
рою був втрачений через проти-
стояння Юлії Тимошенко та 
«любих друзів» Віктора Андрійо-
вича, який лідерка «Батьківщи-
ни» нещадно розшматувала. Ці-
каво, що політик, яка стала 
прем’єром на початку 2005-го за-
вдяки попереднім таємним до-
мовленостям, не лише перетяг-
нула на себе електорат Ющенка, 
але й швидко знайшла спільну 
мову з Віктором Януковичем, по-
літичне відродження якого ста-
ло логічним наслідком чвар у ко-
манді Майдану. Тодішній лідер 
Партії регіонів з 2006 року став 
найпопулярнішим політиком 
країни, не втрачаючи пальму 
першості аж до кульмінації Ре-
волюції Гідності.

У зовнішній політиці Віктор 
Ющенко намагався бути послі-
довним, однак не завжди був 
успішним. Газові війни 2006 та 
2009 років ледь не завершилися 
втратою контролю над вітчизня-
ною газотранспортною систе-
мою. Прагнення отримати ПДЧ 
для підготовки до вступу до 
НАТО у 2008 році завершилося 
фіаско під час саміту Альянсу в 
Бухаресті. У серпні того ж року 
Віктор Андрійович вирушив до 
Тбілісі, щоб підтримати Грузію, 
яка стала жертвою російської 
агресії. На жаль, на зовнішньо-
політичній арені президентські 
успіхи були більшими, ніж все-
редині держави, де популярність 
Ющенка стрімко танула.

ВІКТОР ЯНУКОВИЧ: 
ЖАДІБНІСТЬ ЗАГУБИЛА

Президентські вибори 2010 
року стали зіткненням Віктора 
Януковича та Юлії Тимошенко, 
які так і не зуміли перерости у 
своїх відносинах формат ситуа-
тивного партнерства. Головний 
«регіонал» переміг, і його тріумф 
отримав міжнародне визнання. 
Прем’єр-міністр зазнала поразки 
та невдовзі стала жертвою ціле-
спрямованого судового переслі-
дування та опинилася за грата-
ми. Скуштував в’язничної пайки 
і екс-міністр внутрішніх справ 
Юрій Луценко. Переслідування 
політичних опонентів та жадіб-
ність «Сім’ї» – мабуть, головні 
характеристики правління Ві-
ктора Януковича, яке заверши-
лося достроково та безславно. І, 
на превеликий жаль, жертвами 
серед учасників Євромайдану та 
правоохоронців.

Сьогодні достеменно невідо-
мо, коли саме Віктор Янукович 
фактично передав важелі управ-

ління країною емісарам Кремля, 
але прагнення Путіна затягнути 
Україну до середовища «русско-
го мира» не викликає сумнівів. 
Власне, як і тривала підготовка 
Росії до захоплення Криму та 
розпалювання конфлікту на 
Донбасі, який протягом прези-
дентського терміну четвертого 
президента став «регіоном но-
мер один» в Україні. Здавалося, 
що спільне з Польщею проведен-
ня Євро-2012 зможе не лише кон-
солідувати суспільство, але й 
підштовхне нашу державу до 
магістралі євроінтеграції, проте 
цього не сталося. 

Драматичні події першої поло-
вини 2014 року не лише призвели 
до зміни влади, але й подарували 
політико-правовий феномен ви-
конуючого обов’язки президента, 
який поєднував їх з функціями го-
лови Верховної Ради. Заслуга 
Олександра Турчинова, який очо-
лив країну після втечі Янукови-
ча, полягає у втриманні ситуації 
та відмові від спокуси монополі-
зувати владу. 

ПЕТРО ПОРОШЕНКО: 
КРОК ВПЕРЕД, КРОК У 
ЗВОРОТНОМУ НАПРЯМКУ

Нині Президентом України є 
Петро Порошенко, обраний 25 
травня 2014 року у першому турі 
голосування. Лише Порошенко 
та Юлія Тимошенко набрали 
більше 10% голосів виборців у 
останню неділю тієї буремної 
весни, а перевага переможця ви-
явилася більш ніж 4-кратною. 
Очевидно, що він намагатиметь-
ся зберегти посаду під час на-
ступних президентських вибо-
рів. Популярність  Порошенка 
серйозно скоротилася, що не 
дивно, адже перед ним стоять 
безпрецедентні виклики – анек-
сія Криму та конфлікт на Донба-
сі. На цьому тлі забезпечити еко-
номічне зростання вкрай важко. 
Очищення банківської сфери 
складно «упакувати в позитив» 
для пересічного українця, а ось 
зближення з ЄС завдяки безвізу 
вже дає свої перші плоди.

Україна продовжує пережива-
ти складний період своєї новіт-
ньої історії та і надалі потребує 
формування національних ін-
тересів та яскравих змін вну-
трішнього життя. Змін, від яких 
залежатиме не лише президент-
ська кар’єра, але й майбутнє 
кожного з нас. Ми зуміли висто-
яти під першими ударами Росії, 
проте боротьба за самовизначен-
ня та належне місце у Європі да-
леко не завершилася.

ПРЕЗИДЕНТСЬКЕ СУЗІР’Я 
НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ
День Незалежності, хоч і не ювілейний цього року, є хорошим  приводом озирнутися на новітню історію 
незалежної України. І хоча нині ми живемо у парламентсько-президентській республіці, саме керівники держави 
визначали її курс протягом усього періоду її становлення та розвитку.
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МАНДРІВКА ВИХІДНОГО ДНЯ

Д
еякі фахівці вважають, що це 
стародавнє зображення ва-
гітної жінки, так би мовити, 
канонічний образ Великої 
Матері з обрисом тулуба і 

правої руки, яка ніби прикриває живіт. 
Окремі історики припускають, що при-
близно 40 тисяч років тому стародавні 
люди зробили собі тут святилище, інші 
– що це витвір матінки-природи. Так чи 
інакше, але саме за схожість з палеолі-
тичними фігурками, які зображують 
жінку-богиню Ладу, цей скельний комп-
лекс і отримав свою назву. 

Вчені провели дослідження і вира-
хували приблизну вагу кам’яної скелі-
статуї – понад 100 тонн, і висоту – 10,4 
метра. Потім з’явилася версія, що го-
лова «богині» була зроблена з іншої 

породи каменю і закріплена на спеці-
альних підпорах.

Можна припустити, що першодже-
рело цього зображення знаходилося в 
місці зародження етнічної спільноти, 
тож із плином часу набувало рис куль-
товості – згідно з логікою першолюди-
ни, збільшення розмірів ідола відобра-
жає збільшення поваги чи впливу, за-
лежно від обставин. Велика Матір ви-
січена зі скелі й відповідає ознакам 
древніх фігурок: у неї немає обличчя, 
зате чітко окреслено масивні груди, 
немов налиті молоком, і живіт – сим-
вол зародження нового життя.

Сьогодні Терношорська Лада зали-
шається місцем справжнього палом-
ництва подружніх пар і жінок, що мрі-
ють пізнати радість материнства, зна-
йти своє щастя в коханні. Вважається, 
що кам’яна брила богині-Матері має 
надзвичайну силу. 

Терношорське святилище багате ще 
й іншими сакральними загадками. Не-
подалік від кам’яної Лади знаходиться 
місце чоловічої сили – фалічний камінь 
заввишки 1,8 метра. Поки залишається 
загадкою восьмиметровий кам’яний 
диск, який нагадує голову лева. У старо-
давні часи тут збиралися жерці для про-

ведення магічних обрядів, а особливе 
розташування кола дозволяє ловити со-
нячне світло цілий рік. Як відомо, коло 
у стародавніх людей було символом не-
скінченності Сонця, тож, на їх думку, 
саме така форма відганяла від святили-
ща злих духів і допомагала закликати 
на допомогу сили природи.

А ще навколо святилища розставле-
ні так звані «чашні камені» – стародав-
ні символи родючості, схожі на руко-
творні статуї. Тутешні знахарі запев-
няють: це місце настільки сильне 
енергетично, що у особливо чутливих 
людей тут можуть початися запаморо-
чення і головний біль.

Михайло МАЗУР

ТЕРНОШОРСЬКА  ЛАДА
А ви знаєте, що у нас теж є свій Стоунхендж? Таким вважають Терношорську Ладу 
– кам’яні брили, розташовані на схилі гори Терношора поблизу села Снідавка на 
Косівщині (Івано-Франківська обл.) на висоті 989,9 метра над рівнем моря.

«Життя під час подорожі – це мрія в чистому вигляді». 
Агата КРІСТІ, англiйська письменниця
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«ПОРАДНИЦЯ» – «ВІСТЯМ...»

За даними ВООЗ, від 
атеросклерозу вмирає кожен 
третій житель планети. Причому 
в групі ризику перебувають 
близько 30 відсотків людей у 
віці 19–20 років, а у 25–30-річних 
наявні клінічні прояви 
атеросклерозу.

Н
агадаємо, що атеросклерозом (від 
грец. «кашка» та «затвердіння») 
називають хронічне захворюван-
ня, за якого внаслідок порушення 

обміну речовин на внутрішній стінці судин, 
передусім артерій, відкладається суміш хо-
лестерину, жирів, кальцію у формі нальотів і 
бляшок, тож судини ущільнюються, втрача-
ючи еластичність. Це призводить до звужен-
ня їх просвіту і погіршення кровотоку.

Найчастіше атеросклероз діагностують у 
40–60-річних чоловіків і жінок, старших за 50 
років. Розвитку захворювання сприяють не-
правильне харчування, малорухливий спо-
сіб життя, надмірна вага, куріння, високий 
артеріальний тиск, стреси, а головне – висо-
кий рівень холестерину в крові через мета-
болічні розлади в процесах його викорис-
тання, розщеплення й виведення з організ-
му. Важливою причиною підвищення у крові 
холестерину, зокрема ліпопротеїнів низької 
щільності, або так званого «поганого холес-
терину», є надмірне споживання продуктів 
тваринного походження, як-от: жирні сорти 
м’яса, сало, цільне молоко, яйця. Для нор-
мального раціону продукти харчування ма-
ють містити білки, жири і вуглеводи у спів-
відношенні приблизно 1:1:3,5.

Нормалізувати обмін речовин, а отже, 
скоригувати кровопостачання для профі-
лактики і лікування атеросклерозу, допо-
магають також лікарські рослини: кульба-
ба, солодець, шавлія, пирій, глід, звіробій, 
спориш, софора японська, валеріана, со-
бача кропива. 

Підготував Юрій ТОКАРЄВ

У сезон дозрівання фруктів та ягід і 
відповідно збільшення їх спожи-
вання доцільно менше їсти конди-
терських виробів, щоб не переви-

щувати норму потрібних організмові ка-
лорій, надлишок яких призводить до 
ожиріння, виснаження імунітету й інших 
негараздів зі здоров’ям. 

Як відомо, 100 г цукру додає організ-
мові 374 ккал, тим часом як Всесвітня ор-

ганізація охорони здоров’я рекомендує 
обмежити добове споживання цукру до 5 
відсотків усієї сукупності спожитих кало-
рій, що становить приблизно 6 чайних ло-
жок цукру, тобто 30 г.

Надмірне споживання цукрози спри-
чиняє порушення обміну речовин, зокре-
ма заважає засвоєнню кальцію й фосфо-
ру, а також вітамінів групи В, передусім 
тіаміну, що підтримує нормальну роботу 

нервової, серцево-судинної, дихальної 
систем і травлення. 

До того ж, як з’ясували дослідники 
Університетського коледжу Лондона піс-
ля кількарічного спостереження за ста-
ном здоров’я понад 8 тис. осіб різного 
віку, активне споживання цукру, а також 
солодких продуктів і напоїв якимсь чи-
ном пов’язане з підвищеним ризиком 
розвитку психічних розладів.

ЗАПОБІГТИ 
АТЕРОСКЛЕРОЗУ

Пиріг з бархатистою текстурою та аро-
матними соковитими сливами.

• 400 г слив 
• 200 г цукру 
• 100 г вершкового масла 
• 2 яйця 
• 200 мл йогурту
• 250 г борошна
• по 0,5 чайної ложки солі, розпу-

шувача та гашеної соди 
• ванілін
• цедра апельсина
• цукрова пудра 

М’яке масло розтерти з цукром, сіллю 
та ваніліном. Збити яйця з йогуртом до 
однорідної консистенції, додати до мас-

ла з цукром. Додати цедру, перемішати. 
Всипати розпушувач, соду та борошно, 
замісити негусте тісто. Тісто перекласти 
у форму. Половинки слив злегка втопити 
у тісті. Випікати в розігрітій до 180 гра-
дусів духовці 50–55 хв. Охолоджений пи-
ріг притрусити цукровою пудрою. 

СЛИВОВИЙ ПИРІГ

Н
ині й у нас з’яви-
лися такі фахівці, 
але це здебільшо-
го волонтери, які, 
приміром, залуча-

ють клоунів (або беруть на 
себе таку функцію) до дитя-
чих лікарень і будинків для 
літніх людей, а також медза-
клади для онкохворих. Ку-
медні витівки й жарти ар-
тистів поліпшують людям 
різного віку настрій, а отже, 
допомагають долати недуги. 
На жаль, поки що професій-
них сміхотерапевтів-психо-
логів або психіатрів у нашій 
країні немає, бо їх у жодно-
му навчальному закладі 
не готують.

М’язи, в тому числі задіяні 
під час сміху, стають ніби 
фільтром для токсинів, зокре-
ма розщеплюють таку небез-
печну для мозку речовину, як 
кінуренін – проміжний про-

дукт ферментативного розще-
плення триптофану, одного з 
«гормонів щастя». Тож акти-
візовані для сміху м’язи не да-

ють змоги токсинам потрапи-
ти в мозок, у якому до того ж 
відчуття смішного й готов-
ність це проявити специфіч-

ною реакцією, власне сміхом, 
спричиняє синтез цих самих 
гормонів – ендорфінів.

Сміхотерапія здатна дола-
ти депресивні стани. Втім, як 
наука вона лише формується, 
тож багато її методик перебу-
вають на стадії розробки й 
клінічних досліджень. На-
приклад, досі невідомо, скіль-
ки саме часу на день слід при-
діляти сміхотерапії, щоб вона 
була ефективною.

Нерідко для поліпшення 
настрою й життєвого тонусу 
суспільства проводять фести-
валі й свята гумору – такі як 
«Гуморина» в Одесі або «Ви-
шневі усмішки» в Києві. 

…Одесит Борис Крутієр 
став автором відомого афо-
ризму, що, мовляв, смію-
чись, людство позбавляється 
сумного минулого. Ми ж до-
дамо: і прикрого теперіш-
нього, бодай допомагає ви-
жити при здоровому глузді. 
Адже, як писав ще в ХVIII ст. 
Франсуа Вольтер, «що зроби-
лося смішним, не може бути 
небезпечним».

ЦІЛЮЩИЙ СМІХ

ТОСТИ З КАБАЧКАМИ
Соковиті та яскраві тости з кабач-

ками добре підійдуть для легкої за-
куски. Готувати їх не складніше, 
ніж улюблені багатьма кабачкові 
оладки.

• скибочки хліба
• кабачок
• яйце
• 50 г твердого тертого сиру
• сіль, чорний мелений перець
• вершкове масло та олія

Скибочки хліба злегка присмажити 
з обох боків на суміші масла та олії. 
Кабачок натерти на середній тертуш-
ці. Посолити, залишити, щоб пустив 
сік, віджати. Додати яйце, сир і пе-

рець. Добре перемішати. Намастити 
отриману суміш на хліб. Викласти на 
деко і поставити в розігріту до 190 гра-
дусів духовку. Запікати 7–10 хв. 

Підготувала Діана ШЕПЕЛЬ

 ВИ ПРОСИЛИ РОЗПОВІСТИ

 НА ЧАСІ

  КОРИСНО ЗНАТИ 

КУХОННІ УНІВЕРСИТЕТИ

З-поміж радісних емоцій, таких потрібних у наш здебільшого сумовитий час (війна, високі 
ціни і тарифи, соціально-економічні, політичні негаразди), особливо корисний сміх. У світі 
навіть розвивається специфічна галузь медицини, вже офіційно визнана зокрема в США, – 
сміхотерапія, або гелотологія (від грец. «сміх» і «наука»). 

МЕНШЕ ЦУКРУМЕНШЕ ЦУКРУ
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ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР 

ОКСАНА МИХАЙЛЕНКО-ГУЦУЛ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР 

ІННА КУНИЦЬКА
R

ДОЗВІЛЛЯ

Підготувала  Інна КУНИЦЬКА                                        Малював  Микола КАПУСТА

   СКАЗАНО! АНЕКДОТИ  

НАЙПРИКОЛЬНІШІ  ЛІТНІ  СМС-ки

«Спідниця для модельєрів все одно що театральна завіса, яку то піднімають, то опускають».
Софi ЛОРЕН, iталiйська акторка

Народжений ходити на підбо-
рах калоші не взує! 

Жінка за кермом тільки тоді 
почувається впевненою, коли 
у всіх трьох дзеркалах бачить 
своє відображення. 

Фотографія дружини у моєму 
гаманці нагадує мені про те, 
що на цьому місці могли б 
бути гроші. 

Відправив тещу в круїз на те-
плоході «Чапаєв». Не «Тита-
нік», звичайно, але надія є.

Учора «Лада» п’ятої моделі, 
вискочивши на зустрічну сму-
гу, спричинила страшну ава-
рію на Б-ському проспекті 
столиці. У результаті аварії 
були вщент розбиті «Ламбор-
гіні», «Феррарі» і «Бентлі». 
Водієві «п’ятірки» не пощас-
тило – він вижив. 

Швидкість звуку – досить 
дивна штука. Батьки щось ка-
жуть тобі у двадцять років, а 
доходить тільки до сорока. 

– І запам’ятайте, Фімо: чоло-
вікові обов’язково потрібна 
дружина, тому що таки не все 
можна звалити на уряд. 

Молодий чоловік скаржиться у 
компанії: 
– Моя Наталка вічно ниє: 
«Мені немає чого носити, 
мені немає чого носити!». 
І тут ветеран Кузьмич дав по-
раду: 
– Ой, я тебе благаю! Дай їй 
мішок картоплі, і нехай собі 
носить! 

Обід у родині нареченої. На-
речений пошепки запитує її: 
– Я зовсім не хочу сказати, 
що твоя мама погано готує, 
але скажи мені, чому вся 
ваша родина перед обідом 
молиться? 

Запросив якось студент ді-
вчину на побачення. Гуляють 
вони містом і проходять повз 
шикарний ресторан. 
– Ой, як смачно пахне! – вигу-
кує дівчина. 
– Тобі сподобалося? Хочеш, 
ще раз пройдемо? 

– Як же мені вдома нудно… 
– Влаштуйся на роботу, і ти 
будеш сумувати за тими часа-
ми, коли тобі було нудно. 

•  Робота здатна дарувати набагато біль-
ше задоволення, ніж гроші. Гроші в підсумку 
стають символом незалежності.

•  Якщо у сукні, яка висить у твоїй шафі, 
не можна піти в театр, то чому вона досі 
там? Про чоловіків аналогічно – якщо ти не 
почуваєшся поруч із чоловіком прекрасною 
й бажаною жінкою, оточеною любов’ю й тур-
ботою, то чому ти досі з ним?

•  Якщо чоловік говорить погано про всіх 
жінок, це, як правило, означає, що він був спа-
лений однією із них.

•  Одягнутися Шахерезадою легко, підібра-
ти маленьку чорну сукню важко.

•  Немає ніякого часу для нудьги й однома-
нітності. Є час для роботи. І є час для кохання.

•  Одягніться погано, і запам’ятають ваш 
одяг; одягніться бездоганно, і запам’ятають 
жінку.

•  «Куди потрібно наносити парфуми?» – 
якось запитала мене молода жінка. «Скрізь, 
куди б вам хотілося, щоб вас поцілував чоло-
вік», – відповіла я.

•  Слід побоюватися людей, обдарованих 
розумом, але майже позбавлених здорового 
глузду. Ми оточені ними.

•  Не витрачайте свій час на побиття сті-
ни у надії зробити із неї двері.

•  Я п’ю шампанське тільки з двох причин: 
коли закохана і коли не закохана.

•  Чим старша жінка, тим коротша спід-
ниця і вищі підбори.

•  Мені начхати, що ви про мене думаєте. 
Я про вас не думаю взагалі. 

•  Успіху часто домагаються ті, хто не підо-
зрює про неминучість поразки.

• Можна звикнути до некрасивої зовніш-
ності, але до недбалості – ніколи.

• Після безсонної ночі не створиш нічого 
путнього вдень.

• Слабким людям властиво хвалитися пере-
вагами, які здатний дати їм тільки випадок.

• Справжня щедрість полягає в тому, щоб 
не помічати невдячності.

• Я не займаюся модою. Я сама – мода.
• Кохання мобілізує, додає нам крил і відваги.
• Будь господарем своєї волі й слугою своєї 

совісті.
• Не буває некрасивих жінок, бувають ледачі.
• Я створювала одяг для жінок усього світу, 

а тепер вони прагнуть ходити роздягненими.
• Вибираючи аксесуари, зніміть те, 

що надягли останнім.
• Не кожна жінка народжується краси-

вою, але якщо вона не стала такою до 30 років 
– вона просто дурна.

• У сукні шукайте жінку. Якщо немає жін-
ки, то немає й сукні.

• Чим гірше у дівчини справи, тим краще 
вона повинна виглядати.

• Найважливіший вчинок – думати 
про себе. Привселюдно.

Це далеко не всі крилаті фрази Коко Ша-
нель, ще багато цікавого залишилося за газет-
ною площею. Наостанок розповімо історію, 
яка трапилася з Коко на одному прийомі. 

Модельєр ніколи не розлучалася з ножиця-
ми, вони завжди були при ній – у сумочці або на 
мотузочці на шиї. Одного разу на якомусь рау-
ті вона буквально пошматувала вбрання однієї 
зі своїх манекенниць, яка з’явилася туди у сук-
ні від іншого кутюр’є. При цьому Коко заявила, 
що тепер дівчина виглядає набагато елегантні-
шою. Цей епізод увійшов у фільм «Коко до Ша-
нель» з Одрі Тоту в головній ролі. 

Варто відзначити, що Коко Шанель зіграла 
у формуванні світової моди настільки значу-
щу роль, що її єдину із усіх дизайнерів одягу 
журнал Time включив до списку 100 найвпли-
вовіших людей світу. Тож відсікайте безжаль-
но все зайве у своєму житті, залишайте тільки 
те, що має цінність у першу чергу для вас, і 
успіх вам гарантований! 

КОКО  ШАНЕЛЬ: 
ЖИТТЯ ДАЄТЬСЯ ДЛЯ РОБОТИ I КОХАННЯ
19 серпня 1883 р. народилася легенда у сві-
ті моди – французький модельєр Коко 
Шанель, уроджена Габріель Боне Шанель. 
Хтось колись сказав, що Коко Шанель – 
безсмертна, як її маленька чорна сукня, 
парфуми Chanel №5 і вислів, що жінка до 
п’ятдесяти років отримує те обличчя, на 
яке заслуговує. Взагалі-то чудових цитат 
цієї непересічної жінки збереглося чима-
ло. Пропонуємо вашій увазі найдотепніші, 
на наш погляд. Певні, декілька із них ви ві-
зьмете собі на озброєння, бо всі вони про 
найголовніше – про жінок і чоловіків, 
кохання і красу, життя та успіх...

  – У відпустці на рибалку поїдемо? 
           – Звичайно!
  – Вудки братимемо?
          – Та ну! Ще загубимо.

   – А ти де відпочивав?
         – Ніде, я літати боюсь.
– Так ти випий.
         – Коли я вип’ю – мені і 
             тут добре.

      – А що ти з курорту такий 
        білий приїхав?

          – У готелі wi-fi був, 
             а на пляжі ні…

      – Привіт, як відпустку провів?
            – Відпочивав дикуном:     
               5-зірковий готель, піщаний 
               пляж, басейн, all inclusive
    – Я не зрозумів, а чому дикуном?

                 – Ти б бачив, як я там 
                   поводився…

             – Любий, що мені взяти 
    на море, щоб усі очманіли?
                    – Санчата.

– Куди поїдемо відпочивати?
        – Ну, судячи з грошей… 
           Не втомилися ми зовсім! 
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КАЛЕЙДОСКОП

  КРАСА РІДНОЇ КРАЇНИ ГОРОСКОП НА  28.08–3.09

ОВЕН  (21.03–20.04) 
У понеділок вашими діями та 
вчинками керуватимуть емоції. 

У середу та четвер будуть вдалими ділові 
поїздки та відрядження. Другу половину 
тижня присвятіть сімейним питанням.

ТЕЛЕЦЬ (21.04–20.05)
Творчі люди відчують піднесення 
та отримають можливість для са-

мореалізації. У вас з’явиться чимало ідей, 
якими можна поділитися з іншими. Бага-
тьом зможете надати допомогу в справах. 

БЛИЗНЯТА (21.05–21.06)
Не виключено, що друзі спанте-
личать своїми проблемами. У 

середу краще не розпочинати нічого но-
вого. У четвер і п’ятницю зможете легко 
розв’язати будь-які проблеми.

РАК  (22.06–22.07) 
На вас очікує сплеск нових ідей. 
У п’ятницю бажано вийти у світ, 

потішити себе покупками. У вихідні витра-
чайте енергію на справи, а не розмови.

ЛЕВ (23.07–23.08) 
Понеділок — складний день для 
спілкування, можливі сварки на 

порожньому місці. Життя поставить перед 
вами несподіване завдання. Проявіть му-
дрість і знайдіть у цьому позитивні моменти.

ДІВА (24.08–23.09)
Тиждень буде насиченим. Ви 
надто часто говорите не те, що 

хочуть від вас почути, або не так, як тре-
ба. Намагайтеся згладжувати гострі кути 
— і досягнете успіху.

 
ТЕРЕЗИ  (24.09–23.10) 
Ділові партнери можуть підвес-
ти, але не шукайте в цьому зло-

го наміру. Присвятіть трохи часу собі, за-
йміться саморозвитком.

СКОРПІОН (24.10–22.11) 
Настав час важливих подій: 
укладання договорів, покупка 

нерухомості, переїзд, одруження. Осо-
бливо сприятлива для цих справ друга 
половина тижня.
 

СТРІЛЕЦЬ (23.11–22.12) 
На вас очікує маса цікавих подій. 
Роботи буде багато, але нехай 

вас це не лякає. На початку тижня постав-
теся з обережністю до привабливої пропо-
зиції змінити роботу на більш легку.

КОЗЕРІГ (23.12–20.01) 
Тиждень сприятливий для спів-
робітництва, використання чу-

жого досвіду. Саме час здійснити задума-
не. Ідей буде стільки, що часу на їх реалі-
зацію не вистачатиме.

ВОДОЛІЙ (21.01–19.02) 
За короткий період часу може від-
бутися багато важливих подій. У 

четвер втілюйте в життя найсміливіші ідеї. 
Для покупок і вирішення фінансових питань 
краще обрати другу половину тижня.

РИБИ  (20.02–20.03)
Дрібні клопоти перешкоджати-
муть раціонально спланувати 

тиждень. Буде важко дотримуватися на-
мічених планів. Слухайте опонентів, щоб 
не пропустити важливу інформацію.

Тетяна  НІКОЛАЄВА

нежитлове приміщення (крам-
ниця) в с. Кривня, вул. Крив-
ня Долішня, 1, Рогатинського 
району Івано-Франківської об-
ласті.

Стартова ціна продажу з 
ПДВ – 51000 грн.

Гарантійний внесок – 10% від 
стартової ціни лота та реєстра-
ційний внесок – 170 грн. пере-
раховуються на р/р 2600230275 
у Івано-Франківське обласне 
управління ОБ м. Рогатин, 
МФО 336503, ЗКПО 01525743, 

Рогатинський коопторг. Термін 
прийняття заяв – до 4 вересня 
2017 року включно.

Аукціон відбудеться 7 верес-
ня 2017 року.

Довідки за телефонами: 

(03435) 2-10-45, (03435) 2-15-82.

РОГАТИНСЬКЕ КООПЕРАТИВНО-ТОРГОВЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПРОДАЄ З АУКЦІОНУ

ТАМ, ДЕ ДУША 
РОЗСЛАБЛЯЄТЬСЯ…

Наша країна має унікальну 
перлину – гори Карпати. Це і 
наша гордість, і наша сила, і 
наша візитівка. З давніх-давен 
гори – це місце, де душа розсла-
бляється, дихання стає чисті-
шим і частішим. Неймовірна 
природа Карпат чарує своєю 
красою, приваблює у будь-яку 
пору року, як завжди, надихає 
та заворожує. Усюди розквіта-
ють дивовижні гірські квіти, 
весело несуться вдалину по-
вноводні річки, зеленіють без-
краї полонини. Тут живуть чу-
дові люди – працьовиті, щирі, 
гостинні, красиві. Справжні 
українці! 

Фото Михайла МАЗУРА

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. Реє-
страційний внесок – 170 грн. Га-
рантійний внесок – 10% від стар-

тової ціни. Аукціон відбудеться 
31 серпня 2017 року за адресою: 
м. Черкаси, вул. Гоголя, 224. 

Останній термін реєстрації 
учасників – 23 серпня 2017 року. 

Телефон для довідок: 

45-10-26 (Черкаси).

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЄ З АУКЦІОНУ


